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1.

A kutatási téma időszerűsége, célkitűzései és előzményei

1.1

A kutatási téma időszerűsége

A felmerülő mobilitási igények kielégítése és egyúttal a fenntartható mobilitás
biztosítása társadalmi és gazdasági probléma, amelynek megoldásában a közösségi
közlekedésnek jelentős szerepet kell vállalnia.
A mobilitási igények robbanásszerű növekedése a közösségi közlekedéssel
szemben (is) megköveteli az integrált szemléletet, a mobilitási láncban való gondolkodást
és a fokozódó minőségi követelményeknek való megfelelést. A felgyorsult társadalom
számára a rugalmas és széleskörű mobilitási lehetőség biztosítása, a mobilitási igények
kielégítéséhez szükséges idő minimalizálása, továbbá az utazással töltött idő hatékony
kihasználása az elsődleges szempontok egyikévé vált a mindennapi életben.
A közösségi közlekedés – a fenntartható mobilitás biztosítása érdekében – az elmúlt
két évtizedben az Európai Unió fejlett országaiban dinamikus fejlődésnek indult. A
korszerű közösségi közlekedési rendszerekben a vasúti személyszállítás a közlekedési
módok közötti ésszerű és hatékony munkamegosztást biztosító integrált közlekedési
lánc részeként vállal szerepet a mobilitási igények kielégítésében. A közszolgáltatási
szerződéses rendszer keretében működő vasúti személyszállítási szolgáltatással szemben –
a mobilitási igényeknek való megfelelés és a magas szolgáltatásminőség biztosítása mellett
– elvárás a finanszírozhatóság biztosítása, illetve a hatékony erőforrás-, és az optimális
fejlesztési forrás-felhasználás megteremtése.
Az Európai Unió közösségi közlekedési reformja alapján a vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszerben megkezdődött megújulás megköveteli az
átjárhatósági (interoperabilitási);
közösségi közlekedési együttműködési (intermodalitás és multimodalitás) és
szolgáltatás-összehangolási (információ, értékesítési rendszer stb.)
feltételek megteremtését és az ehhez szükséges harmonizáció megvalósítását.
Az Európai Unió közlekedéspolitikájában [Whp01] foglaltak alapján a vasúti
közlekedés helyzetbe hozása, a közlekedési módok közötti összhang megteremtése, a
környezetet kevésbé terhelő, de még versenyképes közlekedési mód preferálása
egyértelműen mutatja és egyben kijelöli az utat Magyarország számára is.
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Magyarország földrajzi elhelyezkedése és különösen az Európai Uniós országok
között betöltött közlekedésföldrajzi helyzete miatt az európai vasúti szolgáltatási és
fejlesztési koncepció harmonizációja hazánkban is elengedhetetlen. Az elmúlt évtizedben a
hazánkhoz hasonló adottságokkal rendelkező kelet-közép-európai országok egy része (pl.
Csehország) felismerte, hogy a fenntartható mobilitás egyik kulcskérdése a kötöttpályás
közlekedés versenyképességének megteremtése, ennek megvalósítására kezdődött meg a
vasúti pályainfrastruktúra jelentős fejlesztése, illetve az integrált közösségi közlekedési
rendszerek kialakítása.
A disszertáció témaválasztását, az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozását különösen indokolttá teszi, hogy
Magyarországon az elmúlt évtizedekben a vasúti személyszállítás fokozatosan teret
vesztett, a vasúti infrastruktúra-fejlesztések jelentősen háttérbe szorultak, a megvalósult
fejlesztések is szigetszerűen és esetlegesen, a szinergiák megteremtése nélkül történtek.
Nem kezdődött meg ugyanakkor a közösségi közlekedési munkamegosztás valós
optimalizálása, az egymásra épülő és a multimodális közlekedési rendszerek kialakítása
sem. A vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer nem képezi egy integrált közlekedési
lánc részét, a kötöttpályás közlekedés versenyképes szegmenseiben (elővárosi és távolsági)
nem minden esetben nyújt megfelelő mobilitási lehetőséget, ugyanakkor szolgáltatást
biztosít olyan területeken is, ahol más közösségi közlekedési mód alkalmazása racionálisabb
lenne.
A közszolgáltatási szerződéses rendszer keretében, a fenntartható és
finanszírozható, a növekvő és folyamatosan változó mobilitási igényeket kielégíteni képes,
a XXI. századi technológiákat alkalmazó, az elvárásoknak megfelelő szintű
szolgáltatásminőséget biztosítani tudó vasúti személyszállítási szolgáltatásra
Magyarországon is igény van. A témaválasztás időszerűségét és jelentőségét a közösségi
közlekedési közszolgáltatási szerződéses rendszerek aktuális hazai kialakítása, a globális
gazdasági válság okozta finanszírozási problémák közösségi közlekedésben is szükséges
hatékonyságjavítási, optimalizálási és racionalizálási kényszer, valamint az elkövetkező
évtizedekben várható uniós finanszírozású közösségi közlekedési infrastruktúrafejlesztések megalapozásának szükségessége adja.
A hazai közösségi közlekedés versenyképességének biztosításához a közlekedési
módok közötti integráció szükséges, amely egyúttal a vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer hatékony – „integrált közlekedési lánc alapú” – fejlesztését igényli. A
vasúti személyszállításban a mindenkori közszolgáltatási finanszírozási kereteket
figyelembe vevő, a mobilitási igényekből kiinduló, költséghatékony fejlesztési eljárások
és stratégiai fejlesztési koncepciók együttes alkalmazása szükséges.

6

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

1.2

Kormányos László

A kutatás célkitűzései

Az értekezés célja az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer
kialakítási feltételeinek azonosítása, a fejlesztési lehetőségek komplex vizsgálata és a hazai
vasúti személyszállítás hosszú távon is fenntartható versenyképességének
megteremtéséhez szükséges fejlesztési stratégia kialakításának elősegítése.
Az értekezés alapjául az EU közlekedési rendszereiben alkalmazott
közlekedésszervezési és stratégiai fejlesztési módszerek és eljárások, a standard közösségi
közlekedési minőségi alapelvek szolgálnak, amelyeket hazai (társadalmi, demográfiai,
településföldrajzi stb.) sajátosságok együttes figyelembe vételével használtam fel, illetve
alkalmaztam.
A disszertáció keretein belül a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztési
szempontú folyamat-elemzéséből kiindulva, annak eredményét keretrendszerként
felhasználva – az integrált közösségi közlekedési rendszerekre történő kitekintéssel és az
összhang megteremtésével – a rövid távon is megvalósítható fejlesztési potenciállal
rendelkező területre, az eljutási lehetőséget meghatározó mobilitási kínálatra fókuszálok.
Az EU konform integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer fokozatos
hazai kialakításához – ezen belül a hosszú távon versenyképes személyszállítási
szolgáltatás alapjául szolgáló mobilitási kínálat megteremtéséhez - olyan komplex
értékelő eljárás kidolgozását tűztem ki célul, amely nemcsak statikus szemléletű
összehasonlító értékelésre alkalmas, hanem a kidolgozott eljárásrend alkalmazásával – a
változó igényeknek való minél jobb megfelelés biztosíthatósága érdekében – az összetett
szolgáltatási folyamatok különböző elemei, összetevői feltárhatóak és fejleszthetőek is.
A disszertációban kidolgozott értékelő modell segítségével a mobilitási igények
azonosítása alapján a vasúti személyszállítási szolgáltatás mobilitási kínálat-megfelelés (az
utasigények szempontjából az értékesség) vizsgálata, a hatékony értékesség-javításhoz
szükséges fejlesztések és intézkedések hatásvizsgálata végezhető el.
Kutatási tevékenységem során és az értekezés keretein belül is különös figyelmet
fordítottam arra, hogy a mobilitási igények kielégítése kapcsán komplex szemléletben (a
teljes utazási folyamatot leképezve) és minden esetben integrált közlekedési (mobilitási)
láncban gondolkodva vizsgáljam a vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszert. A
kutatási eredmények felhasználásával az EU-kompatibilis integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer feltételeinek megteremtése során törekedtem arra, hogy a
fokozatosság elve érvényesüljön, és a javasolt fejlesztések a mindenkori gazdasági
lehetőségekhez igazodjanak, a hatékonyságot minden esetben szem előtt tartva.
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A mobilitási kínálat értékelési rendszerének kidolgozására és a fejlesztési
lehetőségek komplex vizsgálatára a dinamikusan változó mobilitási igények, az integrált
közösségi közlekedési láncok kiépítése és a hatékony infrastruktúra-fejlesztés megvalósítási
igénye együttesen támasztanak igényt. Az értékelő modell kidolgozásával további cél, hogy
váljon lehetővé
az utasigény-megfelelési;
a fejlesztés-hatékonysági;
a gazdaságossági;
a műszaki;
a jogi/környezeti;
szempontok együttes figyelembevétele is.

1.3

Kutatási előzmények értékelő elemzése

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek
kidolgozásával összefüggésben áttekintettem a nemzetközi és hazai szakirodalom
disszertációval érintett területeit, minden esetben azt elemezve, hogy milyen előzmények,
milyen kutatási eredmények szolgálhatnak alapul a kutatási témához, illetve mely területek
feltárása nem történt meg a disszertáció célkitűzésében megfogalmazottak szerint.
A hagyományos közlekedésgazdasági ismeretekről Kádas Közlekedésgazdaságtan
I-II” c. jegyzete [Kád70], illetve a Borotvás szerkesztette „Közlekedésgazdaságtan” c.
tankönyv [Bot91] ad áttekintést. A közlekedés-gazdasági aspektusokat az elmúlt
évtizedben végbement jelentős változások követésével a Jászberényi-Pálfalvi szerzőpáros
„Közlekedés a gazdaságban” c. könyve elemzi [Jás06].
A közlekedésgazdasági szempontú értékelési és folyamatelemzési módszerek közül
a szakirodalomban részletesen tárgyalt értékelemzési eljárás vasúti személyszállítási
adaptálása és továbbfejlesztése adja alapját a disszertációban elvégzett kutatásnak. Az
értékelemzés disszertációban kitűzött célok szerinti alkalmazására ilyen összefüggésben
még nem került sor.
A közlekedési rendszereket aktuálisan és komplex szemléletben tárgyalja KövesnéHavas-Debreczeni-Tóth-Mándoki „Közlekedési rendszerek” c. egyetemi jegyzete [Köz04].
A közlekedésüzemi szempontokat vizsgálja és mutatja be Prileszky - Fülöp
„Közlekedéstervezés” c. jegyzete [Köt96], amely a kutatási témakört elsősorban a
személyközlekedésre vonatkoztatva a városi és a közúti közlekedés területén tárgyalja, a
vasúti közlekedést az elővárosi kapcsolat révén érinti. A vasúti üzemi ismeretekkel a
„Vasúti Üzem” c tankönyv szolgál [Vas95].
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A közlekedési rendszerek komplex tárgyalása a disszertáció keretein belül a vasúti
személyszállítási folyamat feltáró elemzéséhez, illetve az integrált közlekedési rendszerek
kialakítása feltételrendszerének azonosításához szolgál kiindulásul.
A közlekedési rendszerek beruházási hatékonyságvizsgálatával, komplex értékelési
eljárásá val, a közlekedés hálózatfejlesztési, fenntartási és üzemeltetési források hatékony
allokációját megalapozó vizsgálati módszerekkel és az externális hatásokkal kapcsolatosan
Tánczos kutatásai emelhetőek ki [Tán94a], [Tán94b], [Tán01]. Prileszky értékelési
módszertant dolgozott ki a tömegközlekedési fejlesztések komplex hatásvizsgálatára
vonatkozóan [Pri01]. Jelentős számú közlekedésfejlesztési projektben a BME
Közlekedésgazdasági Tanszéken Tánczos vezetésével kifejlesztett INNOFINance pénzügyi
értékelési modell segítségével folytak komplex pénzügyi hatékonysági vizsgálatok,
elsősorban a budapesti városi és elővárosi kötöttpályás fejlesztésekkel és az autópálya
fejlesztésekkel összefüggésben [Inn04]. A közlekedés társadalmi költségeivel, a társadalmi
költségen alapuló árképzéssel összefüggésben Tánczos-Bokor publikált kutatási
eredményeket [Tán03], [Tán04a], [Tán04b], [Tán04c]. A közösségi közlekedés
költséggazdálkodásának korszerűsítésével összefüggésben Bokor folytat kutatásokat
[Bok02], [Bok04], [Bok08].
A disszertáció célkitűzései között szereplő feltételrendszer kialakításának egyik
alappillére a fejlesztés gazdaságossági aspektusának vizsgálata. A közösségi közlekedés
költség-összefüggéseinek feltárására, a beruházások hatékonyságának komplex
értékelésére kidolgozott módszerek alkalmazhatóak a disszertációt érintő területeken,
különös tekintettel a fejlesztések várható költséghatásainak részletes feltárására. Kiemelten
hasznosíthatóak az értekezésben a tevékenység alapú költségszámítás, illetve a közlekedés
társadalmi költségeinek feltáró eljárásai.
A közlekedés minőségi kérdéseivel, a személyközlekedési rendszerek értékelési
lehetőségeivel Kövesné [Köv96] és Mándoki [Mán03] [Mán05] folytattak kutatásokat. A
személyközlekedési adatfelvételeken alapuló modellek fejlesztésében Monigl és Berki
kutatásai emelhetőek ki [Mon01], [Ber08]. A közlekedési modellezés egységes szemléletű
megközelítését a MOTOS kiadvány tartalmazza [Mot07]. A személyszállítási
közszolgáltatások minőségmenedzsmentje és a minőségmérési eljárások kapcsán Rixer
publikációit kell kiemelni [Rix05].
A disszertációban a szolgáltatásfejlesztési lehetőségek feltárása céljából a vasúti
szolgáltatás folyamatelemzése az utasigények kielégítésének biztosítása céljából történik, a
szolgáltatásminőség meghatározásához a közlekedési rendszerek minőségi szempontú
értékelése ad alapot.
A vasúti infrastruktúra használattal kapcsolatos árképzés elméleti alapjairól, a
közép-kelet-európai térség tapasztalatairól a nemzetközi kutatások eredményeit is
feldolgozó EU kutatási programok közül a NAS-IMPRINT, illetve az IMPRINT-NET
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projektek keretében készült tanulmányok adnak jó áttekintést [Imp06]. A vasúti
pályahasználati díjszámítással kapcsolatosan, nemzetközi téren Nash [Nas00] kutatásai
említendők. A hazai díjrendszer megalapozásával [Far00], a vasúti infrastruktúra
szolgáltatási rendszerének értékelésével Farkas és Dénesfalvy [Far05], [Dén05], [Dén06],
[Dén07] [Dén08], a határköltség alapú vasúti költségszámítás elméleti megalapozásával
Rónai és Tánczos [Rón01], [Rón02], [Rón03], [Tán04d], a vasúti közlekedés gazdálkodási
rendszerének a piacorientált működést elősegítő megújításával pedig Bokor foglalkozott
[Bok04]. A vasúti infrastruktúra használatával kapcsolatos árképzés, díjszámítási
rendszerek alapvetően határozzák meg a vasúti személyszállítási szolgáltatások fejlesztési
lehetőségeit, a fejlesztések eredményességét. Az elmúlt években készült tanulmányok, a
vasúti közlekedést érintő kidolgozott hazai díjrendszer és a határköltség alapú
költségszámítás fejlesztési szempontú értékelése a kutatás alapjául szolgálnak.
A vasúti infrastruktúra átjárhatóságának megteremtése szempontjából meghatározó
interoperabilitási feltételek kialakításával Tánczos [Tán97], az interoperabilitás mérésének
elméleti megalapozásával kapcsolatban pedig Bessenyei [Bes09] folytatott kutatásokat. A
vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztésének és működtetésének korszerű módszereivel
Farkas foglalkozott [Far99]. A vasúti infrastruktúra-fejlesztés és a menetrendi struktúrák
együttes kezelésével, stratégiai tervezésével a MÁV Fejlesztési és Kutatási Intézete (FKI)
[Fki96], [Fki04a], [Fki04b], [Fki04b], illetve Ercsey, Gittinger, Kisteleki, Vincze
publikációi és tanulmányai foglalkoztak [Erc05], [Erc06a], [Erc06b], [Erc07]. A
menetrendtervezés, menetrend optimalizálás európai megoldásaival széles körben [Ing08]
foglalkozik.
A vasúti infrastruktúra fejlesztési lehetőségeire vonatkozó korábbi kutatások
rámutattak ugyan az infrastruktúra-fejlesztés szükségességére, de nem foglalkoztak
komplexen a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés gazdaságossági kérdéseivel.
A közösségi közlekedés optimalizálási lehetőségeivel, a párhuzamosság,
helyettesíthetőség számszerűsítésével összefüggésben Albert-Tóth publikációja említhető
[Alb08]. A kidolgozott módszertan elsősorban a vasúti mellékvonalak vizsgálatára készült,
és nem tartalmaz fejlesztési szempontú vizsgálati, komplex értékelési lehetőséget.
Az áttekintett és értékelt, jelentős számú szakirodalmi forrás többsége csupán
érintőlegesen foglalkozott a disszertáció témájával, a személyszállítási szolgáltatás
komplex – a költségráfordításokat és a szolgáltatásminőséget is figyelembevevő együttes –
értékelésére egyik sem adott egzakt megoldást, így az értekezésben megjelölt célkitűzések
indokoltak és időszerűek.
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1.4

A kutatási folyamat bemutatása

1.4.1

A kutatás módszertana

Kormányos László

A kutatás kiinduló pontja a vasúti személyszállítási szolgáltatások hatékony
fejlesztését megalapozó eljárások kidolgozásához és a szükséges feltételrendszer
felállításához alapul szolgáló hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása volt. Az
értekezésben elvégeztem az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer
kialakításához szükséges folyamatelemzést, majd ezt elmélyítve és továbbfejlesztve, az
értékelemzés módszertanának adaptálásával elvégeztem a teljes személyszállítási
folyamat komplex, az igények felöli megközelítést alapul vevő elemzését is. Kutatásaim
során a szolgáltatás stratégiai fejlesztésének elősegítése céljából megvizsgáltam az
utasigények modell-transzformációs lehetőségeit.
A komplex igényleképezés és igénykezelés mellett nagy hangsúlyt fektettem a
fejlesztési erőforrások optimalizálási lehetőségeinek feltárására is. A kutatás során
megvizsgáltam, hogyan növelhető a vasút versenyképessége, azaz az igényeknek
megfelelő szolgáltatásrendszer megteremtése során hogyan tud eleget tenni a korlátos
pénzügyi forrás igénybevételével megvalósítható, ugyanakkor az elvárható legjobb
minőségi szolgáltatást nyújtó „legkedvezőbb” megoldások azonosítása kettős
követelményének.
Az értékelemzési eljárással meghatároztam a vasúti személyszállítási folyamat
funkciókritikus és költségkritikus pontjait (elemeit), majd azok kiértékelését követően –
az azonosított mobilitási kínálati területre vonatkozóan – vektoriális módszertan
alkalmazásával kidolgoztam a mobilitási kínálat értékelésére és hatékony fejlesztésének
elősegítésére alkalmas mobilitási kínálat-értékelő modellt. Az értékelő modellt a
mobilitási kínálattervezés stratégiai eszközrendszerének felhasználásával, az integrált
közlekedési láncok kialakíthatóságának szem előtt tartásával, valamint a mobilitási igények
műszaki, technológiai és vasúti személyszállítási folyamat-specifikus leképezésével
alakítottam ki.
Az értekezésben kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell segítségével
bármely viszonylaton vagy vonalhálózaton a mobilitási kínálat értékelhető és az
értékesség-megfelelés meghatározható. A modell segítségével – akár az utasforgalmi
súlyok és/vagy a szegmentált mobilitási igények együttes figyelembevétele mellett –
összehasonlíthatóak mobilitási kínálati alternatívák (pl. menetrendi verziók), továbbá a
modell alkalmas infrastruktúra-fejlesztések hatásainak értékelésére, illetve célzott
infrastruktúra-fejlesztések alátámasztására és hatásvizsgálatára is.
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A kutatási tevékenység középpontjába állított, az igen nagy változatosságot
mutató mobilitási igények kielégítését elősegítő kínálat-értékelő eljárást úgy dolgoztam ki,
hogy az értékelési módszertan alkalmazható legyen a vasúti személyszállítási
szolgáltatásfejlesztés további területeinek (hozzáférés, információs rendszer) komplex
értékelésére is.

1.4.2

Az értekezés felépítése

Az értekezés hét érdemi fejezetből és a hozzájuk kapcsolódó mellékletekből, az új
tudományos eredményeket (téziseket) bemutató 8. fejezetből, a saját publikációkat,
valamint a felhasznált szakirodalmat felsoroló irodalomjegyzékből, továbbá egy
fogalomtárból áll.
Az első fejezetben a kutatási téma időszerűségét, a kitőzött célokat és a kutatási
előzményeket mutatom be, ezt követően ismertetem a kutatás módszertanát. A második
fejezetben a vasúti személyszállítási szolgáltatásokat érintő szabályozási környezet
elemzését végeztem el, továbbá elemeztem a személyszállítási szolgáltatással szembeni
elvárások komplex rendszerét és az egységesen alkalmazható minőségi kritériumokat.
A harmadik fejezetben a vasúti személyszállítási folyamat elemzésével feltártam és
igazoltam az értékelemzés alkalmazhatóságát a feltételrendszer kialakításában, illetve a
fejlesztési koncepció kialakításának megalapozásában. Az értékelemzési modell
alkalmazásával és továbbfejlesztésével azonosítottam az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer meghatározó funkcióit és szolgáltatási folyamatelemeit, részletesen
elemeztem a fejlesztési szempontból meghatározó területeket, majd feltártam a
költségkritikus és a funkciókritikus elemeket.
A negyedik fejezetben értékelő elemzéssel vizsgáltam a mobilitási kínálattervezés
nemzetközi gyakorlatát és javaslatot tettem annak hazai adaptációjára.
Az ötödik fejezetben egy komplex értékelő modellt dolgoztam ki vektoriális
módszerrel a mobilitási kínálattervezés hatékonyságának javítására és az igények alapján
történő értékelési és fejlesztési lépések alapjainak megteremtésére. A hatodik fejezetben az
elméleti módszert gyakorlati példával verifikáltam, javaslatot tettem a fejlesztési koncepció
megalapozására és a további értékelő eljárások kifejlesztésére.
A hetedik, a zárófejezet a korábbi fejezetek összefoglaló értékelését foglalja
magában.
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2.

A szabályozási környezet és a komplex elvárás-rendszer elemzése

2.1

Az Európai Uniós szabályozási környezet elemzése

Az Európai Unió aktuális közlekedéspolitikai stratégiáját a fenntartható mobilitást
célul kitűző Fehér Könyv [Whp01], és annak az Európai Bizottság által végzett félidei
felülvizsgálati dokumentuma [Whp06] tartalmazza. A Fehér Könyvben foglaltak szerint a
fenntartható mobilitás biztosításához a gazdasági növekedés és a közlekedési
teljesítmények fokozatos növekedése közötti szoros kapcsolat szétválasztása szükséges. A
közlekedéspolitika egyik meghatározó pillére és stratégiai feladata a közlekedési módok
közötti egyensúly megteremtése.
A vasúti közlekedés versenyképességének javítására az 1990-es évektől kezdődően
az Európai Unió vasúti irányelveket dolgozott ki és aktualizál a mai napig. Az irányelvek
vasúti csomagokba „rendezve” a teljes vasúti közlekedési rendszer piaci alapú
működésének megalapozását, ezáltal a verseny feltételeinek megteremtését szolgálják. A
vasúti csomagokban kidolgozott irányelveket és rendeleteket az 1. sz. melléklet
tartalmazza részletesen. A vasúti irányelvek megjelenésével és hatályba lépésével az
európai vasúti szabályozási környezet megváltozott, a nemzeti vasutak szervezeti felépítése
átalakult (vasútvállalatok számviteli/szervezeti elkülönülése, hálózat-hozzáférési
díjrendszer kialakítása, liberalizáció az árufuvarozási és részlegesen a személyszállítási
szektorban, utasjogi szabályozások szabványosítása).
Az Európai Unióban a közösségi közlekedési módok működtetése a minőségi és
mennyiségi megrendelői elvárásoknak megfelelő, kiszámítható finanszírozási modell
alapján történik, a közszolgáltatásként végzett vasúti és közúti személyszállítási
szolgáltatásokról szóló EU rendelet alapján. A 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti
személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. A rendelet meghatározza azokat a
feltételeket, amelyek mellett az illetékes hatóságok a vasúti, valamint az egyéb
kötöttpályás és a közúti személyszállítási közszolgáltatások belföldi és nemzetközi
üzemeltetésére közszolgáltatási kötelezettségek előírásakor vagy ilyen kötelezettségek
ellátására vonatkozó szerződés megkötése esetén ellentételezik a közszolgáltatóknál
felmerült költségeket, és/vagy kizárólagos jogokat biztosítanak a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítése fejében [Epa07].
A közszolgáltatási modellben a közszolgáltatás megrendelője az állam, régiók,
önkormányzatok mint ellátásért felelős vagy a megrendeléssel megbízott egyéb
szervezetek (pl. a közlekedési szövetség); a szolgáltatás igénybe vevője az utas; és a
szolgáltatás biztosítója a személyszállítási közlekedési társaság.
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A szabályozott, átlátható keretek közötti – széles körű szabályrendszerrel kialakított
és fenntartott – közszolgálati működés egyik célja, hogy a közszolgáltatási tevékenység is
piaci alapokon működjön és – meghatározott keretek között – versenyhelyzetben legyen
elnyerhető, annak érdekében, hogy a megrendelő hatékony állami forrásfelhasználás
mellett a lehető legjobb szolgáltatást biztosítsa a közösségi közlekedést igénybe vevők
számára. Az európai tapasztalatok szerint a vasúti közlekedés versenyképessége a piaci
szemlélet, a versenyhelyzet megteremtése és az átlátható működési formák kialakítása
révén jelentősen javítható.
A főbb közszolgáltatási kötelezettségek az Európai Unió jelenlegi gyakorlata
alapján a 2. sz. mellékletben találhatóak [Cer05]. A közszolgáltatási szektort érintően az
európai gyakorlatban a személyszállítási piac teljes körű megnyitására még nem került sor.
Egyes tagállamoknál megvan a lehetősége, hogy a közszolgáltatási szerződéseket
versenykiírás révén ítéljék oda, meghatározó részüknél azonban még a közvetlen
tárgyalásos eljáráshoz folyamodnak. Nagy-Britanniában pl.: az összes közszolgáltatásként
működtetett közlekedést versenyeztetik. A közszolgáltatás „mértékében” eltérő
megoldások találhatóak: míg számos állam a helyi- és regionális szolgáltatásokra
korlátozza a közszolgáltatást (pl.: Németország), vannak olyan tagállamok, amelyek azt a
nagytávolságú szolgáltatásokra is kiterjesztik (pl.: Nagy-Britannia). Általánosságban
jellemző, hogy a kisebb országokban, mint Belgiumban, Hollandiában, Dániában,
Görögországban, gyakorlatilag minden belföldi személyszállítás közszolgáltatási
kategóriába tartozik. A közszolgáltatási szerződések rendszere a rendeletben foglalt
mozgástéren belül, országonként jelentősen eltérő tartalommal van jelen [Cer05], [Mol07].

2.2

A hazai szabályozási környezet elemzése

Magyarországon az Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS) – építve a
közösségi közlekedéspolitikai stratégiára – a közösségi közlekedési részarány megőrzése
mellett célul tűzi ki a közösségi közlekedési munkamegosztás hatékonyságának javítását a
komodalitás – vagyis az önmagukban is hatékonyan működtethető közlekedési módok
szinergiája – révén. Emellett a növekvő mobilitási igények kielégítése során az egyéni és
közösségi közlekedés közötti választás szabadságát, valamint a közösségi közlekedési
lehetőségek jobb elérhetőségét, illetve biztosítását tűzte ki célul. Az EKFS a vasúti
személyszállításra vonatkozóan a szolgáltatási színvonal emelését, a fenntartható vasúti
közlekedés megteremtését preferálja a szükséges és jelentős mértékű minőségjavítással,
gazdaságos kapacitáskihasználással. A stratégia a vasúti személyszállítás szerepét
elsősorban az elővárosi és a nagytávolságú közlekedésben látja [Ekf08].
Magyarországon már a 2004-es EU-csatlakozást megelőzően megkezdődött a
vasúti szektor átalakítása [Rix99], [Rix00a], [Rix00b]. Az EU integrációval a 2005. évi
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CLXXXIII vasúti közlekedésről szóló törvény alapján a vasúti szerkezetátalakulás a
szabályozások hazai jogrendbe való átvételével jelentősen felgyorsult. [Vtö05].
A korábban közvetlen állami irányítás alatt működő állami vasútvállalatok önálló
gazdasági társaságokká alakultak. A legnagyobb vasúti társaságon (MÁV) belül előbb a
pénzügyi elszámolások szempontjából különült el a pályavasúti, áru-, és személyszállítási
tevékenység, később az így szétválasztott területek önálló gazdasági társaságokká
alakultak, illetve átalakulásuk folyamatban van. A MÁV Csoporton belül önálló gazdasági
társaságként működik a vasúti személyszállítási szolgáltató MÁV-START Zrt., a vontatási
szolgáltató MÁV-Trakció Zrt., és a vasúti gördülőállomány karbantartási szolgáltató
MÁV-Gépészet Zrt. A MÁV-Csoport kezelésben lévő vasúti pályákat üzemeltető szervezet
a MÁV Pályavasúti Üzletág gazdasági társasággá alakulása folyamatban van. A GySEV
Zrt integrált vasúttársaságként működik, ahol nem különül el a szolgáltatói és
pályaüzemeltetői szerep, de a közszolgáltatási tevékenységére szintén érvényes a költségek
és bevételek elkülönítésének kötelezettsége.
A vasúti szerkezetátalakítás és a szabályozási környezet átalakításának mérföldköve
a 2185/2005 (IX.9.) Kormányhatározat a vasúti közlekedéspolitika stratégiai kérdéseiről. A
Kormányhatározat intézkedési tervében foglaltak alapján – a disszertáció témáját érintően
– rendelkezett a vasúti szabályozásnak a teljes versenyegyenlőség biztosítása érdekében
történő korszerűsítésére törvényi szintű szabályozás előkészítéséről (ennek keretében a
Magyar Vasúti Hivatal létrehozásáról), a MÁV Zrt. által végzett árufuvarozási tevékenység
külön gazdasági társaságba szervezéséről, a MÁV Zrt. önálló infrastruktúra-kezelő, illetve
személyszállítást végző társaságokra való szétválasztásáról. A Kormányhatározat a vasúti
személyszállítást érintően az elővárosi, illetve a távolsági közlekedés színvonalának
emelését jelölte ki stratégiai irányként [Kha05].
A Vasúti Törvény életbe lépésével a szabályozási rendszer fokozatosan átalakult,
létrejött a Magyar Vasúti Hivatal (MVH, jelenleg a Nemzeti Közlekedési Hatóság
részeként működik), amely a piacra lépést, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., amely a
pályakapacitások elosztását szabályozza. Létrejött a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely
a műszaki kérdésekben, a független Közlekedésbiztonsági Szervezet, amely a vasúti, légi
és vízi balesetek kivizsgálásában illetékes [Tur08].
A személyszállítási tevékenységet végző vasúti társaságok működését a következő
rendeletek szabályozzák:
40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági
engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint
az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
[Gkm06a];
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45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének
engedélyezéséről [Gkm06b];
85/2007. (IV. 25.) Kormányrendelet a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekről [Kre07];
48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet a belföldi közforgalmú menetrend szerinti
vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a
nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok
legmagasabb díjairól [Gkm07a];
50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet a vasúti közlekedési
tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről [Gkm07b];
101/2007. (XII. 22.) GKM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt
hozzáférés részletes szabályairól [Gkm07c].
Magyarországon a vasúti közszolgáltatásnak minősülő menetrend szerinti vasúti
személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó közszolgáltatási szerződés megkötéséről a
Vasúti Törvény VIII. fejezetének 27. § rendelkezik, miszerint „A miniszter a vasúti
közszolgáltatás biztosítása érdekében - az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével - a belföldi vasúti személyszállítást végző vasúti társasággal vasúti
közszolgáltatási szerződést köt (vasúti közszolgáltatási szerződés)”. A vasúti
közszolgáltatási szerződésről szóló passzus részletesen meghatározza a közszolgáltatási
szerződés tartalmát, megkötésének feltételeit [Vtö05].
A helyközi tömegközlekedési rendszer átalakításáról a 2130/2006 (VII. 24.)
Kormányhatározat rendelkezik, amely az állami megrendelésű helyközi személyszállítási
szolgáltatások esetén a kistérségek és a régiók döntéshozatalba való bevonásával a vasúton
és a közúton végzett szolgáltatások összehangolását, és a párhuzamos közlekedési módok
finanszírozásának megszüntetését sürgeti a helyközi tömegközlekedési reform mielőbbi
megvalósításával [Kha06]. Ennek elősegítésére a Közlekedéstudományi Intézet Kht.
keretein belül 2007-ben jöttek létre a Regionális Közlekedésszervezési Irodák (RKI),
amelyek feladata a közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése, a helyközi közösségi
közlekedés hatékonyabb működtetésének megteremtése, tarifa közösségek és közlekedési
szövetségek létrehozásának elősegítése, illetve az elektronikus jegy- és bérletrendszer
bevezetésében való közreműködés. Hasonló feladattal jött létre a Budapest és
agglomerációja közlekedésének fejlődését elősegítő Budapesti Közlekedési Szövetség
[Tur08].
A szabályozási környezet változása érintette a vasút pálya-infrastruktúra
fejlesztésért felelős szervezeteket is, az országos vasúthálózat vonatkozásában a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és annak önálló
szervezeti egységeként működő Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet, a
Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt, valamint a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. érintettek. A
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vasúti közlekedésben tervezett infrastruktúra-fejlesztésekről koncepcionálisan az Új
Magyarország Fejlesztési Terv [Úmf07], operatív szinten pedig a Közlekedési Operatív
Program [Kzp07] rendelkezik. A programban foglalt vasúti infrastruktúra-fejlesztések
elsődleges célja az elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, a városok elérhetőségének
és a szolgáltatás minőségének javításával, illetve az intermodális csomópontok
kialakításával.
A hazai személyszállítási tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságokkal
(MÁV-START Zrt, és GySEV Zrt.) a Megrendelőként eljáró közlekedési, energiaügyi és
hírközlési miniszter 2008-tól közszolgáltatási szerződést köt. A közszolgáltatási
szerződések – az eddigi gyakorlat szerint – évente kerülnek megújításra, a megrendelőteljesítő viszonyt biztosító szerződéses rendszer finomhangolása folyamatban van. A
jelenleg 2009-re a KHEM-MÁV-START Zrt. között megkötni tervezett „Vasúti
személyszállítási közszolgáltatási szerződés” tervezete – a 2008-as szerződéshez
viszonyítva [Vks08] – a disszertáció témáját érintően új és részletesen kidolgozott
elemekkel bővült: „Közszolgáltatási menetrend elkészítésével és módosításával
kapcsolatos eljárás részletes szabályai” és „Szolgáltatási szint megállapodás és
szolgáltatási szint mérésének szabályai”. A szerződéstervezet IV. fejezete
(Közszolgáltatási menetrend, valamint a közszolgáltatási menetrend előkészítésével és
módosításával kapcsolatos szabályok) részletesen meghatározza a menetrend
módosításához szükséges hatáselemzések formai és tartalmi követelményeit, továbbá a
közszolgáltatási menetrend elkészítésével kapcsolatos részletes szabályokat [Vks09].
A szerződéstervezet ebben a fázisban még nem tartalmaz az integrált közösségi
közlekedési rendszer kiépítésére utaló elemeket (egy vonat menetrendi módosítása esetén,
vagy új vonat felvételekor a vasúti társaságnak kell megjelölnie, hogy a tervezett változás
mely közszolgáltatást végző autóbuszos társaság területét fogja érinteni). A
közszolgáltatási szerződéses együttműködés során a továbbiakban célszerű egy az
eljutási lehetőségeket komplexen értékelő, illetve a módosítások/fejlesztési javaslatok
gazdasági és társadalmi hatását, eredményességét előrejelző modell kialakítása. Ennek
elősegítését szolgálhatja a disszertációban elvégzett vasúti személyszállítási
folyamatelemzés és a kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell.

2.3

Komplex elvárás-rendszer és minőségi paraméterek elemzése

A közösségi közlekedés a társadalom számára az ellátásért felelős által az általános
mobilitási igények kielégítése céljából biztosított, finanszírozási lehetőségektől függő
mennyiségi és minőségi jellemzőkkel rendelkező szolgáltatás. A közösségi közlekedési
szolgáltatás – legyen az helyi, helyközi vagy regionális szintű – közszolgáltatás keretében
történik. A szolgáltatáshoz való hozzáférés térben és időben korlátozott, a közösségi
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közlekedési eszközök nem állnak folyamatosan rendelkezésre, csak az előre meghatározott
mértékben és színvonalon érhetőek el [Küg08].
Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételrendszerének
kidolgozásához a szolgáltatással szemben támasztott elvárások azonosítása szükséges. A
közösségi közlekedés tervezése, működtetése és fejlesztése során az utas, a megrendelői és
a szolgáltatói elvárások komplex kezelési igénye merül fel. Az egymástól sok esetben
eltérő (társadalmi, gazdasági, politikai stb.) érdekek egyeztetése kiemelten fontos,
megoldandó feladat. Az utasigények az utazási folyamat minőségére vonatkoznak, az
utasok számára a szolgáltatás rendelkezésre állása, annak (minőségi és mennyiségi)
jellemzői meghatározóak. A szolgáltató felelősséggel tartozik az általa működtetett
rendszer gazdaságos üzemeltetéséért, számára a költséghatékony szolgáltatásrendszer
kialakítása az elsődleges, olyan módon, hogy az utasok igényei és elvárásai szerint térben
és időben megfelelő eloszlásban kell kínálati teljesítményét kibocsátania úgy, hogy a
nyújtott szolgáltatás a megrendelő elvárásainak is megfeleljen. A megrendelő számára a
közösségi közlekedési rendszerek fenntartásával a mobilitási igények kielégítése és a
közlekedéspolitikai céloknak történő megfelelés, ezáltal a gazdaság hatékony működtetése
a feladat [Küg08].

2.3.1

A szolgáltatási színvonal minőségi körfolyamata, a minőségi hurok

Tekintettel arra, hogy az utas az igényeit az utazási folyamat minőségére – ezen
belül az egyes folyamatelemekre – vonatkozóan fogalmazza meg, szükséges a minőség
definiálása, illetve a szolgáltatás minőségi kritériumainak, jellemzőinek meghatározása. A
minőség összetett, szubjektív jellemző, amelyet az adott szolgáltatás számos tulajdonsága
határoz meg, és amelyet széles körben elfogadott, alkalmazott normatívák segítségével
lehet objektívvá tenni.
A közösségi közlekedési közszolgáltatások minőségének értelmezése a
szolgáltatásra vonatkozó – széleskörűen kiterjesztett – minőséghurkon alapul. Az
egyszerűsített minőségi hurok az ISO 9004.2 minőségi körfolyamata alapján ugyanannak a
folyamatnak a szereplőit, az utast, a szolgáltatást nyújtót és a megrendelőt, kölcsönös
egymásra hatásukban mutatja be (1. ábra).
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1. ábra
A minőségi hurok
(Forrás: Saját szerkesztés)

A szolgáltatási minőséghurok minőségszempontjai a következők:
elvárt minőség: az utas által igényelt minőségi színvonal, amit az explicit és
implicit elvárások formájában lehet meghatározni;
tervezett minőség: az a minőségi színvonal (minőségfokozat), amit a
szolgáltató kíván nyújtani utasainak. Ez az utasok által elvárt minőségi szinttől,
a külső és belső ráhatástól, illetőleg készségektől, továbbá a költségvetési
költségtérítési támogatástól és a versenytársak teljesítményétől függ.
Szempontok lehetnek: a teljesítmény-követelmények tömör jellemzése, a
megvalósítási szint, illetve a nem megfelelő teljesítményi szint;
nyújtott minőség: az a minőségi színvonal, ami a normál üzemeltetési
viszonyok között a mindennapi üzemben elérhető;
érzékelt minőség: az utasok részéről utazásuk során a szolgáltatással szemben
észlelt minőség(fokozat) [Rix05].
A közösségi közlekedési közszolgáltatások minőségszempontjai között (az 1. ábrán
ábrázolt kapcsolatrendszer keretében) felmerülő eltéréseket minőségrésnek nevezzük a
következők szerint [Rix05]:
eltérés az elvárt és a tervezett minőség között (1): a szolgáltató utasigénykielégítési szintjét határozza meg;
eltérés a tervezett és a nyújtott minőség között (2): annak mértéke, hogy a
szolgáltató milyen szinten képes saját teljesítménycéljait megvalósítani;
eltérés a nyújtott és az érzékelt minőség között (3): utasok általi megítélés,
szubjektív elemeket tartalmaz;
eltérés az érzékelt és az elvárt minőség között (4): utaselégedettség mértéke.
A minőségszempontok és a minőségrések alakulása a megrendelőnél együttesen
jelentkeznek, ez mutatja a megrendelői szerep fontosságát és felelősségét is. A
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megrendelőnek az elvárt minőség ismeretében – a finanszírozási lehetőségek figyelembe
vétele mellett – kell meghatároznia, majd „megrendelnie” a tervezett minőséget. A
megrendelő feladata a nyújtott minőség tervezetthez képesti alakulásának nyomon
követése (az egyes minőségszempontok közötti összhang megteremtése) és az utasok által
érzékelt minőséggel való összevetése is.

2.3.2

A minőségi kritériumok rendszere

A minőségi kritériumok az elvárások, a szolgáltatásminőség és annak ellenőrzése
szempontjából közös platformot jelentenek, egységes definiálásukra a közszolgáltatási
szerződésekben foglalt mérési kötelezettség biztosítása céljából is szükség van.
A minőségjellemzők egységes értelmezésére, definiálására, az egységes minőségi
szemléletmód és tevékenység meghatározása érdekében került kidolgozásra az EU
országok számára a minőségi kritériumok rendszere és hierarchikus rendje a normákat
tartalmazó DIN EN 13816 szabvány formájában. A szabvány tartalmazza az egységes
definíciókat, a teljesítménycélokat, a kiszolgálási minőség mérési módszereit az
utasigények lefedése oldaláról. A szabvány tartalmát, az ISO 9000… sorozatra épülő,
definiált minőségi kritériumok tükrözik, alkalmazásuk együtt jár a minőségmenedzsment
bevezetésével. A tömegközlekedés teljes minősége a három szintre rendezett kritériumokat
jelenti, azaz a kiszolgálási minőséget, a szállítási minőséget és a környezeti hatásokat. A
DIN EN 13816 szerinti javasolt hierarchikus felépítés látható a 2. ábrán [Eno02].
A minőségi kritériumok esetén elsődleges, hogy azok mérhetőek, minősíthetőek,
továbbá megfeleltethetőek legyenek a nyújtott minőség utas általi észlelésének.
DIN EN 13816

Kiszolgálási minőség
(közösségi közlekedési
kínálat)

Szállítási minőség
(szolgáltatási
színvonal)

Rendelkezésre állás

Információk

Hozzáférés

Idő

Környezet minőség

Környezeti hatások

Gondoskodás
Kényelem
Biztonság

2. ábra
A DIN EN 13816 felépítése
(Forrás: [Küg08])
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A nyolc kritérium hierarchikusan tovább bontható és így lehetővé válik a minőségi
jellemzők részletes értékelése:
Rendelkezésre állás: a kínált szolgáltatás mértéke, földrajzi és idődimenziók a
gyakoriság és a közlekedési eszköz tekintetében;
Hozzáférés: a közösségi közlekedési rendszerhez való hozzáférés, különös
tekintettel más közlekedési módokra és az értékesítési rendszerre;
Információk: a szolgáltatás rendelkezésre állásával, az utazások tervezésével és
lebonyolításával kapcsolatos rendszerszintű információk;
Idő: az utazások tervezése, lebonyolítása kapcsán felmerülő időtényezők
rendszere;
Gondoskodás az utasokról (utasgondozás): utasok utazási folyamat során
történő kezelése;
Kényelem: minőségi elvárásoknak megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítása;
Biztonság: az utazási folyamat során az utas biztonságérzetének fenntartása;
Környezeti hatások: azok a hatások, amelyek a közösségi közlekedési rendszer
működtetése közben a környezetet befolyásolják.
A vasúti szolgáltatásokra vonatkozó DIN EN szabvány szerinti minőségi
kritériumok a 3. sz. mellékletben találhatóak [Bec03], [Bek04].

2.3.3

Szolgáltatási minőségmenedzsment

A közösségi közlekedési szolgáltatás minőségi kritériumainak rendszere
megalapozza a szolgáltatási minőségmenedzsment rendszer kialakítását, ezzel egyidejűleg
a szolgáltatás minőségének megfelelő színvonalú mérhetőségének igényét is. A
szolgáltatási színvonal – így a definiált minőségi kritériumok – mérési szükséglete szoros
összefüggésben van a minőségi hurokkal, mivel az elvárt minőség felmérésekkel, a
tervezett minőség utas chartákban megfogalmazva, a nyújtott minőség az utas
szempontjain alapuló minőségi mutatók alapján méréssel, az érzékelt minőség pedig
utaselégedettségi vizsgálatokkal határozható meg [Rix05].
A személyszállítási közszolgáltatási rendszerben egyrészt a megrendelő, másrészt a
szolgáltatást nyújtó közlekedési vállalatok feladata az utaselégedettség – az elvárt és
érzékelt színvonal közötti eltérés – mérése. A felmérések és az értékelések segítséget
nyújtanak a közszolgáltatási szerződések igény oldalának megfogalmazásához. A minőségi
hurokban az utas által elvárt, illetve érzékelt minőség és a szolgáltató által tervezett, illetve
nyújtott a DIN EN 13816-ban megfogalmazott hierarchikus minőségi kritériumok (DIN
normák) minőségmérésére alkalmazott eljárások a következők lehetnek [Rix05]:
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utaselégedettség mérése (Customer Satisfaction Surveys – CSS);
tesztutas tapasztalatok (Mistery/Silent Shopping – MSS);
közvetlen teljesítménymérés (Direct Performance Measures – DPM).
A közszolgáltatási szerződésekben előírt minőségi és mennyiségi terv paraméterek
és a tényleges, a szolgáltatás nyújtása során előálló minőségi színvonal közötti eltérés
alapján, a komplex értékelő bonus-malus rendszerek az európai közszolgáltatási
gyakorlatban fokozatosan alakulnak ki. Az elvárásrendszerek felépítése, a mérési
rendszerek pontossága stb. országonként, megrendelőnként eltérő képet mutat [Cer05]. A
minőségi szerződések részét képezik az utasgaranciák, amelyeket az utascharták rögzítenek
és amelyek a minőségi kritériumok be nem tartásának következményeit fogalmazzák meg.
Az új szemléletű közösségi közlekedési minőségmenedzsment fontos alapelve,
hogy csak az elégedett utasok adhatnak lehetőséget a közösségi közlekedési részarány
növekedésre, ezért a szolgáltatói tervezési és üzemeltetési tevékenységnek ennek elérését
kell biztosítania [Küg08]. A harmadik vasúti csomag részeként 2009. decemberében
hatályba lépő 1371/2007/EK rendelet „a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok
jogairól és kötelezettségeiről” részletes előírásokat tartalmaz a vasúti személyszállítási
szolgáltatás kapcsán, különös tekintettel a minimális szolgáltatás-minőségi előírásokra
vonatkozóan, részletek a 4. sz. mellékletben találhatóak [Epa07].
A hazai vasúti személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó közszolgáltatási
szerződésekkel összefüggésben kidolgozásra kerültek a szolgáltatási szintek, valamint a
szolgáltatási szint mérésének szabályai, továbbá kidolgozás alatt áll a szolgáltatásminőség
monitoring rendszere, amely a szolgáltatási szintek lehetőségek szerinti objektív
mérhetőségét teszi lehetővé. A megrendelői elvárások és a mérési rendszer (ehhez
kapcsolódóan szolgáltatói mérési terv, illetve megrendelői felülmérési rendszer) jelenleg a
tisztaságra (járművek, állomás), a menetrendszerűségre, az utastájékoztatásra (állomási,
fedélzeti, internetes, telefonos) és a járműkövetelményekre (komfort) vonatkoznak.
[Khe08], [Vks09].
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Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltáró
folyamatelemzése

A vasúti személyszállítási szolgáltatással szemben a közszolgáltatási szerződéses
viszonyban felmerülő (megrendelői és utas) elvárások teljesítéséhez – az elvárt minőségi
és mennyiségi paraméterek biztosítása mellett – a szolgáltatás-fejlesztési területek
meghatározása, a közép és hosszú távon érvényesíthető fejlesztési lehetőségek vizsgálata,
megvalósításuk feltételrendszerének feltáró elemzése szükséges. Ehhez komplex folyamatértékelő és elemző eljárások alkalmazása ad(hat) segítséget.

3.1

A vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer fejlesztési szempontú elemzési
lehetőségeinek módszertani értékelése

A vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltárása és a szolgáltatási
folyamatrendszer azonosítása „interdiszciplináris” szemléletben lehetséges, tekintettel a
folyamatrendszer összetettségére és az érintett jelentős számú tevékenységi területre:
marketing (piackutatás, termékfejlesztés, árképzés, értékesítés, kommunikáció);
műszaki (eszköz, karbantartás, technológiai folyamatok);
minőségi (minőségbiztosítás, minőségmenedzsment);
közgazdasági (költségek-bevételek, pénzügyi folyamatok);
jogi (szabályozási környezeti);
társadalmi (mobilitási igények, mobilitási hajlandóság);
politikai (ellátási felelősség).
Az
integrált
vasúti
személyszállítási
szolgáltatásrendszer
feltételeinek
kidolgozásához – így az értekezésben megfogalmazott cél eléréséhez – kiindulásul
kutatásaim során olyan eljárásokat vizsgáltam, amelyek alkalmasak lehetnek a komplex
vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer vizsgálatára, és képesek hatékony megoldást
nyújtani az utasigények, a műszaki lehetőségek és a rendelkezésre álló erőforrások
összehangolásában.
Emellett
alkalmasak
a
szolgáltatás-előállítási
folyamat
optimalizálására, stratégiai döntések és fejlesztési koncepciók megalapozására. Az
elemzési lehetőségek vizsgálatakor feltártam, hogy az egyes részterületek vizsgálatát
lehetővé tevő eljárások (költség-haszon elemzés, többkritériumú értékelés), önmagukban
nem alkalmasak a komplex folyamatelemzésre. A szakirodalmi és módszertani kutatások
során az Értékelemzés (Value Analysis) és a QFD (Quality Function Deployment)
eljárásokat azonosítottam, amelyek alkalmazása a kitűzött cél elérését szolgálhatja.

23

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

Az értékelemzés olyan komplex fejlesztési módszer, amely a termék/szolgáltatás
iránti igények, a nyújtott funkciók, a technológiai háttér és az előállítási költségek együttes
vizsgálatával nyújt segítséget az optimális értékkombináció kialakításához, egyúttal a
működési hatékonyság javításához. Az eljárás segítségével lehetőség nyílik a felhasználói
igények lehető legjobb kielégítése mellett a rendelkezésre álló erőforrások optimális
kihasználására. Az értékelemzés költségtudatos szemléletével a kínált szolgáltatás
versenyképességének javítása, illetve racionális és innovatív működés érhető el. Az eljárás
a hatékonyságnövelés mellett jelentős segítséget nyújt a fejlesztési döntések gazdasági
hatásainak értékeléséhez is. Az értékelemzést klasszikusan a gyártmányok fejlesztésénél
alkalmazták, de évtizedek alatt egyre szélesebb körben került alkalmazásra. A módszert
jellemzően komplex problémák, összetett folyamatok vizsgálatára dolgozták ki,
középpontjában a funkcionális gondolkodás áll [Kör96].
A QFD minőségfejlesztési eljárás, amelynek célja a vevői igények minden
szempontból való maximális kielégítése. A QFD alapvető eszköze a „minőség háza”
elnevezésű tervezési és kommunikációs eljárás, ami lehetővé teszi a különböző
szakterületek szakemberei közötti hatékony együttműködés megvalósítását. A minőség
házában a marketinginformációk szembe állítása történik a termék műszaki jellemzőivel. A
vevői igények felmérését és elemezését követően kerül sor a műszaki jellemzők
kialakítására, illetve átdolgozására. A QFD segít a termék minőségének versenyképességi
elemzésében. A minőségjavítás mellett a QFD lehetővé teszi az új tervezési elképzelések
és koncepciók hatásának szimulálását. A módszertan jól használható a közepes vagy nagy
bonyolultságú
tartós
fogyasztási,
illetve
műszaki
cikkek
minőségének,
funkcióteljesítésének javítására, illetve a gépesített technológia használatakor, tömegszerű
termelés esetén. A minőségi funkciók módszeres vizsgálatának és fejlesztésének egyik
alapvető tervezési eszköze és módszere a QFD. Az eljárás elsősorban a
minőségmenedzsment területen terjedt el [Qfd06].
A bemutatott elemzési módszertanok alapgondolata közös, a használói igényekből
kiinduló funkcióértékesség vizsgálata, az igények kielégítéséhez szükséges műszaki háttér
(technológia) figyelembe vételével. Az értékelemzés a használati értéket a
folyamatköltségek vizsgálatával, a termék/szolgáltatás előállítási folyamat költségkritikus
területeinek feltárásával, a QFD eljárás pedig a termék vagy szolgáltatás minőségi
megfelelésével javítja.

3.2

A vasúti személyszállítási folyamat komplex, feltáró elemzése az értékelemzés
alkalmazásával

A vasúti személyszállítási folyamat nagyfokú összetettsége miatt, a fejlesztési
lehetőségek hatékonyságvizsgálati lehetőségeinek megteremtésére (különös tekintettel a
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technológiai szempontokat nagy mértékben figyelembe vevő elemzési lehetőség
megteremtése érdekében) módszertani szempontból – a korábbi publikációkban [Kor03],
[Kor04] igazoltak alapján – az értékelemzési eljárást alkalmazom a disszertációban. A
kutatásaim során feltártam, hogy a vasúti személyszállítási szolgáltatás kínálati szempontú
fejlesztésének támogatására első lépésben a folyamatelemzési és jellemzően technológiai
alapú hatékonyságjavítási feladatokra leginkább az értékelemzés alkalmazható. Az
értékelemzés eredményeképpen meghatározott területeken az értékelési eljárások és azok
alapján a fejlesztési javaslatok kidolgozását követően a további kutatásaim során a QFD
módszertanának alkalmazási lehetőségeit vizsgálom a vasúti személyszállítási
szolgáltatások minőségi megfelelése és a komplex igénykielégítés megvalósítása
érdekében [Hui97], [Yuc08].
Az értékelemzés alkalmazására a közlekedési szektorban a közúti árufuvarozásban,
valamint a közúti járművek karbantartási rendszereinél már voltak előzmények. Kádas a
közlekedésgazdaságtan ismeretek kapcsán említi a módszertant [Kád70]. Legeza az
értékelemzés módszertanát egyrészt haszongépjárművek karbantartásánál [Leg90],
másrészt közforgalmú (Volán) vállalat működésének hatékonyságjavításánál alkalmazta
[Leg91].

3.2.1

Az értékelemzés a vasúti személyszállítási folyamat-elemzésben

Az értékelemzés olyan funkciókat és azon keresztül igény-kielégítési képességet
vizsgál és javít, amelyeket a terméknek/szolgáltatásnak be kell töltenie a felhasználó
elvárásainak teljesítése érdekében. A termék/szolgáltatás funkcióinak összessége adja a
használati értékét. Az egyes funkciók vizsgálatánál értelmezhető az értékesség fogalma,
amely a termék/szolgáltatás vevőigényeket kielégítő funkciójának és a funkció
teljesítéséhez szükséges ráfordításoknak a hányadosa. Az optimális értékkombináció
(használati érték/költség) akkor áll fenn, ha a termék értékessége a lehetőségekhez mérten
maximális [Mil73], [Kör96].
Az értékelemzés alkalmazása során az információs fázisban, az integrált vasúti
személyszállítási szolgáltatásrendszer értékelő elemzésénél az értékelemzési lépésekhez a
következőket azonosítottam [Kor03]:
igényazonosítás: az utasigények azonosítása utasforgalmi felvételekkel,
utaskikérdezésekkel, preferenciavizsgálatokkal és az utasészrevételek
elemzésével;
funkciók azonosítása: az azonosított utasigények „leképezése” a vasúti
személyszállítási folyamatrendszer feltárásával és a komplex szolgáltatáselőállítási folyamatelemek azonosításával;
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funkcióhordozók megállapítása: az azonosított funkciók előállítását lehetővé
tevő folyamatrendszerek, eszközök, szervezeti egységek, háttér/támogató
folyamatok feltárása és funkciókhoz rendelése;
funkcióköltségek meghatározása: a vasúti személyszállítási folyamatrendszer
„előállításában” részt vevő funkcióhordozók kapcsolódó költségeinek
azonosítása, a funkcióhordozók költségösszefüggéseinek feltárása.
A funkcióteljesítések és funkcióköltségek elemzését követően az un. alkotó fázis
következik, amelyben az optimális értékkombináció kialakítását lehetővé tevő megoldások
keresése történik. Az eljárás a megvalósíthatósági és gazdaságossági vizsgálatot
követően a javaslattételi fázissal zárul [Kör96].
Az értékelemzés által vizsgálandó szolgáltatásfejlesztési lépések leképzésére, az
eljárás modellezésére és szemléletesebbé tételére az értékelemzés négyvektoros modellje
alkalmas (3. ábra). A jelenlegi és a fejleszteni kívánt szolgáltatások funkcióinak
meghatározásakor
a
felhasználók
igényeinek
a
szolgáltató
számára
követelményrendszerként való megállapítása (azaz az igényvektor és a használati érték
vektor komponenseinek lehető legjobb „fedésbe hozása”) történik. Az eljárás során a
négyvektoros modellben szereplő használati érték vektorhoz az adott szolgáltatás
használati értékét kialakító paraméterrendszer meghatározása a cél. Az optimális
értékkombináció a szolgáltatás előállításához szükséges funkcióhordozók (technológiai
vektor), és az ezekhez rendelhető költségek (költségvektor) együttes mérlegelése alapján
határozható meg [Kád70].
Igényvektor

Használati érték vektor

i= ⎡ xi1 ⎤

h=⎡ x h1 ⎤

⎢ ⎥
⎢ xi2 ⎥
⎢x ⎥
⎢ i3 ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢x ⎥
⎣ ik ⎦

Funkciók
azonosítása

⎢ ⎥
⎢ x h2 ⎥
⎢x ⎥
⎢ h3 ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢x ⎥
⎣ hl ⎦

Technológiai vektor

t= ⎡ xt1 ⎤
⎢ ⎥
⎢ xt 2 ⎥
⎢x ⎥
⎢ t3 ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢x ⎥
⎣ tm ⎦

Költségvektor

k= ⎡ x k1 ⎤

Optimális
értékkombináció
kialakítása

⎢ ⎥
⎢ x k2 ⎥
⎢x ⎥
⎢ k3 ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢x ⎥
⎣ kn ⎦

3. ábra
Az értékelemzés négyvektoros modellje
(Forrás: Saját szerkesztés)

A technológiai vektor elemei a funkcióhordozókat, a költségvektor elemei pedig az
egyes funkcióhordozók – az összefüggések figyelembevételével közvetetten az egyes
funkciók – előállítása során felmerülő költségeket jelentik. A technológiai vektor és a
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költségvektor együttesen határozzák meg a használati érték vektor értékkészletét. A
vektorok dimenziói a modell részletességétől függően változhatnak és a vektorkoordináták
száma egy vizsgálati szinten sem feltétlenül azonos.
Kádas innovációja a négyvektoros modell alkalmazásával az igények, a
funkcióteljesítésekből adódó értékesség és a hozzá kapcsolódó költségek együttes
vizsgálati lehetőségének szemléltetése volt. Az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer folyamatának feltárásánál az értékelemzési módszertan alapján a
hatékony működtetéséhez és a stratégiai tervezés-fejlesztés megalapozásához szükséges
lépések a következők:
1. a komplex elvárás-rendszer azonosítása (megrendelői elvárások és utasigények)
alapján a személyszállítási szolgáltatás funkcióinak meghatározása,
rendszerezése és a funkció-preferenciák meghatározása;
2. a funkciók előállításához szükséges vasúti személyszállítási folyamat
funkcióhordozóinak azonosítása;
3. funkciók
és
funkcióhordozók
kapcsolatának
feltárása
és
a
funkcióhordozónkénti funkcióteljesítés meghatározása;
4. a funkciók előállítását lehetővé tevő funkcióhordozók költségeinek
meghatározása, a költségviszonyok feltárása;
5. költség- és funkció-kritikus területek azonosítása;
6. a fejlesztési területek értékelő elemzése a folyamatelemzés alapján.

3.2.2

A funkciók meghatározása az utasigények azonosításával

A vasúti személyszállítási folyamatrendszer funkcióinak meghatározását a
szolgáltatásra vonatkozó komplex elvárás-rendszer (utas-megrendelő-szolgáltató) és a
hozzájuk kapcsolódó minőségi kritériumrendszerek értékelő elemzésével alapoztam meg
(lásd 2.3 fejezet). A személyszállítási folyamatrendszer funkcióit az utasigényekből
kiindulva határozom meg az utasigényeket „leképező” a DIN EN 13816 szabványban
rögzített kategóriák szerinti minőségi kritériumrendszer iránymutatása alapján. A funkciók
meghatározásakor törekedtem arra, hogy azok lehetőség szerint közvetlen módon az
igényekkel összekapcsolhatóak, azoknak megfeleltethetőek legyenek.
A funkciók meghatározásakor az első lépés a vasúti személyszállítási szolgáltatás
fő funkciójának meghatározása volt, ennek kapcsán azonosítottam, hogy minden – a
személyszállítási folyamat kapcsán felmerülő – utasigény alapja a helyváltoztatási igény
kielégítése. A fő funkció a következő alfunkciókra bontható:
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az eljutási lehetőség (és annak paraméterei) képezi alapját a szolgáltatás
igénybevételének (igénybevételi hajlandóság);
a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő hozzáférési lehetőségek
meghatározóak és jelentősen befolyásolják az igénybevételt (értékesítési
rendszer, igénybevételi szabályok, esélyegyenlőség biztosítása);
a teljes utazási folyamatot lefedően meghatározó az integrált információs
rendszer mobilitás-támogató szerepe (információigény minden utazási
fázisban).
A „helyváltoztatás minőségét” a mobilitás jellemzi, minden személyszállítási
funkciónak célja tehát ennek minél magasabb szintű biztosítása. A teljes személyszállítási
folyamatrendszerrel szembeni alapvető elvárások: minőség, megbízhatóság és a biztonság.
A disszertációban az értékelemzési módszertan alapján alkalmazott megközelítés szerint
minden funkciót abból a szempontból vizsgálok, hogy az milyen módon, milyen
mértékben javítja a mobilitási lehetőségeket.
Az információs és értékesítési rendszerekkel szemben a gyorsaság, a pontosság, a
rugalmasság és az integráltság elvárása fogalmazódik meg, mivel csak ezekkel a
képességekkel lehetséges az egyre növekvő, akár percről-percre változó mobilitási
igényeknek megfelelni. A személyszállítási folyamatban az utazás előkészítése, illetve az
integrált közlekedési lánc használata esetén a következő fázis tervezése, az átszállások
minősége, illetve a használathoz szükséges „jegy”-hez hozzáférés lehetősége,
időszükséglete, stb. együttesen bírnak jelentős befolyással a mobilitási lehetőségekre. A
hozzáférés további dimenziói (pl.: esélyegyenlőség biztosítása az akadálymentesség
megvalósításával, utazási szabályok) szintén befolyásolják a mobilitási lehetőségeket,
különös tekintettel az eltérő utazási szokásokra és a felmerült speciális igényekre (pl.:
állatok szállítása, dohányzás).
Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltáró elemzése során a
rendszerszemléletű megközelítés érvényesül, így az igényeknek megfelelően a funkciókat
is hierarchikus rendszerbe szükséges foglalni. A rendszerezés segítséget nyújt a következő
módszertani lépésekhez (funkcióhordozó meghatározás, költségallokálás). A funkciók
rendszerezését legjobban az ún. funkciófa szemlélteti a leginkább [Kör96].
A meghatározott utasigények alapján az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer funkcióelemzése során a 4. ábra szerinti funkció-hierarchiát
azonosítottam, melynek középpontjában a helyváltoztatás magas szintű, megbízható,
biztonságos és „kényelmes” kielégítése szerepel.

28

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

eljutási lehetőség
utazási idő
integráció
ELJUTÁS

megbízhatóság
biztonság
járműjellemzők

HELYVÁLTOZTATÁS

állomási jellemzők
HOZZÁFÉRÉS

INFORMÁCIÓ

értékesítési csatorna elérés
ár- és tarifaképzés
szabályozás, feltételrendszer
fizikai hozzáférés
térbeli hozzáférés
utazást megelőző
utazás alatti
utazást követő

4. ábra
A vasúti személyszállítás funkcióhierarchiája
(Forrás: Saját szerkesztés)

Az azonosított fő funkciókhoz rendelt alfunkciók tovább bonthatóak a következők
szerint:
az eljutási lehetőség magában foglalja az eljutás-gyakoriságot és az üzemidőt,
azaz az eljutási lehetőség rendelkezésre állását;
az utazási idő az eljutáshoz tartozó menetidőt és az átszálláskor felmerülő
várakozási időt tartalmazza;
az integráció a vasútvonalon belüli menetrendi hangolást, továbbá a
közlekedési rendszerek közötti összehangolás mértékét mutatja;
a megbízhatóság a menetrendszerűséget, illetve a szolgáltatásminőséget fogalja
magába;
a biztonság a közlekedési módra, továbbá a személyes biztonságra vonatkozhat;
a járműjellemzők között a tisztaság és a komfort szerepe az elsődleges;
az állomási jellemzők között a tisztaság, a szolgáltatások és az esélyegyenlőség
lehetősége szerepel;
az értékesítési csatornák esetén a rugalmas elérés és a kapcsolódó szolgáltatás
kiemelt;
az ár- és tarifa kapcsán a rugalmas, mobilitást biztosító tarifarendszer és
átjárhatósági feltételek emelhetőek ki;
a szabályozás és feltételrendszer esetén az utazáshoz kapcsolódó feltételek, a
mobilitási lehetőségek szabályozása szerepel;
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fizikai hozzáférésnél az esélyegyenlőség biztosításához szükséges
akadálymentesség és egyéb infrastruktúraelemek értendők;
a térbeli hozzáférés az elérhetőséget jeleníti meg a mobilitási potenciál
szempontjából;
az utazást megelőző információk között az eljutási lehetőségre, illetve az árra
vonatkozó információk a legfontosabbak;
az utazás alatt az aktuális helyzetmeghatározás, az átszállási, továbbutazási
lehetőségek és rendkívüli esemény során a havaria-információk szerepelnek;
az utazást követően a továbbutazási lehetőségek ismerete és az utazáshoz
kapcsolódó utókezeléshez szükséges információk szerepelnek.
A funkciók hierarchiájának kialakítása mellett a funkciók rangsorolása, fontossága
is szükséges paraméter. Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer
vizsgálatánál a funkciókra vonatkozó preferencia-sorrend az egyes szegmentációk szerint
(akár utasonként is) eltérő lehetnek, ezért az elemzés során a funkció-preferenciák
vizsgálatára nem térek ki.

3.2.3

A szolgáltatási folyamatelemek meghatározása

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszerben a funkciók
előállításához szükséges funkcióhordozók meghatározását az utazási folyamat
leképezésével végeztem. Az eljutás biztosítása egy összetett folyamat eredménye, ezért a
funkcióhordozókat szolgáltatási folyamatelemként azonosítom és ezt a megközelítést
alkalmazom a továbbiakban. Az 5. ábra az integrált közlekedési lánc koncepciója alapján
egy komplex utazási folyamatot mutat, amely minden egyes utazási lépésében az utazás
tervezéséből, az utazásból és az azt kövező fázisból áll, a közlekedési lánc alapján,
eljutásonként akár többször megismételve azt.
A személyszállítási szolgáltatási folyamat elemzését az utasok szemszögéből
vizsgálom, így annak minden szolgáltatási folyamatelemét egyben kezelem, a disszertáció
keretein belül nem foglalkozva azzal, hogy egyes szolgáltatások, illetve
szolgáltatáshordozók más-más szolgáltató (vasúti társaság, vasúti infrastruktúraműködtető, vontatási szolgáltató, karbantartási szolgáltató) kezelésében vannak vagy
lehetnek.
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Jármű és vontatási szolgáltatás biztosítás

Pálya és állomási infrastruktúra biztosítás
Integrált értékesítési, információs és ügyfélszolgálati rendszer

Utazás tervezése,
előkésztítése

Utazás

Utazást
követő fázis

Mobilitási kínálattervezés
Háttér/támogató folyamatok

5. ábra
Az utazás folyamata az integrált utazási láncban a kapcsolódó szolgáltatási folyamatelemekkel
(Forrás: Saját szerkesztés)

Az eljutás, hozzáférés és információ fő funkciók biztosításához az összetett vasúti
szolgáltatási folyamatrendszer vizsgálatát követően a következő szolgáltatási
folyamatelemeket azonosítottam:
a pálya és állomási infrastruktúrák, amelyek minőségi és mennyiségi
paraméterei meghatározzák a teljes szolgáltatási vertikumot;
jármű és vontatási szolgáltatás, amely az eljutási lehetőséget befolyásolja,
továbbá az utazás minőségi jellemzőire van hatással;
a mobilitási kínálattervezés, amely a menetrendi kínálat tervezését foglalja
magában, ezzel meghatározza az eljutási lehetőségeket;
az integrált értékesítési, információs és ügyfélszolgálati rendszer a teljes
utazási folyamatot végigkíséri, annak elválaszthatatlan, integráns részét alkotja;
háttér/támogató folyamatok: ide tartozik az összes, a szolgáltatás előállítását
támogató folyamat, központi szervezeti egység.
Az 5. sz. melléklet a funkcióhordozóként szolgáló, azonosított szolgáltatási
folyamatelemeket és azok összetevőit tartalmazza.
A feltárt szolgáltatási folyamatelemek és az elvárások alapján azonosított funkciók
közötti összefüggéseket az 1. táblázat mutatja. A szolgáltatási folyamatelemek
megállapítása kapcsán fontos, hogy a feltárt funkciók egy összetett rendszer (menetrendi
kínálat) utasigények leképezésével született megfelelői, így előállításuk sok esetben nem
köthető egy-egy vasúti technológiai folyamatelemhez.
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A kapcsolati mátrixban feltárt összefüggésrendszer jól mutatja, hogy összefüggő
kapcsolatrendszer az eljutás funkcióhoz az infrastruktúra, a jármű és mobilitási
kínálattervezés szolgáltatási folyamatelemek között található. A háttér/támogató
folyamatok közül a szabályozás szerepe meghatározó, mivel minden funkció kapcsán
közvetlen vagy közvetett kapcsolat mutatható ki. A kapcsolatrendszer egyértelműen
kijelöli, hogy melyik funkció fejlesztése, mely folyamatelem vizsgálatát vonja maga után.
A fejlesztési potenciál meghatározása a funkciók és a szolgáltatási folyamatelemek
kapcsolatrendszere alapján, a fejlesztések feltételrendszerének és várható
hatáselemzésének együttes vizsgálatával történhet.
1. Táblázat
Funkciók és szolgáltatási folyamatelemek kapcsolati mátrixa
HELYVÁLTOZATÁS

Infrastruktúra

Funkciók és szolgáltatási
folyamatelemek összefüggései
Hálózat
Pálya

Forgalomirányítás
Karbantartás

Eljutás

Hozzáférés

ÉrtékeEljutási
Utazási Integrált- Megbíz- Bizton Jármű Állomási
sítési
lehetőidő
ság
hatóság ság jellemző jellemzők
csatorna
ség

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

Akadálymentesség

Állomány
Jármű és vontatási
Karbantartás
szolgáltatás
Ttisztítás
Mobilitási
kínálattervezés
Információs,
értékesítési
rendszer
Háttér/ támogató
folyamatok

Menetrendi szerkezet
Menetrendi kínálat

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦

Értékesítési rendszer

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦

Információs rendszer

Informatika

♦

♦
♦
♦

Ügyfélszolgálat

Szabályozás

Térbeli Utazást
Utazás Utazást
hozzá- megalatti követő
előző
férés

♦

♦
♦

Intermodalitás

Információ

Fizikai
hozzáférés

♦
♦
♦

Információ
Állomás

Ár, Szabátarifa lyozás

♦
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

Jelmagyarázat: ♦ azonosított kapcsolat
(Forrás: Saját szerkesztés)

3.2.4

A vasúti személyszállítási folyamat funkciókritikus és költségkritikus
területeinek meghatározása

Az értékelemzés elmélete szerint, a kritikus pontok feltárása a funkciók
megállapítását és a funkcióköltségek meghatározását követően – a funkciók és a
funkcióhordozók kapcsolati mátrixában azonosított összefüggésrendszer alapján –
történhet. Ehhez szolgál segítségül a költségmátrix, amelyben a funkcióhordozók
költségeinek feltárását követően, az egyes funkcióteljesítésekhez tartozó költségallokálás
történik. A mátrix sorai ( i = 1,..., m ) az egyes funkcióhordozók, míg oszlopai ( j = 1,..., n ) a
funkciókat tartalmazzák. A mátrix ij elemei közül az f ij az i -edik funkcióhordozó j -edik
funkciót szolgáló teljesítését, a k ij pedig az i -edik funkcióhordozó j -edik funkciót
szolgáló teljesítésének költségét mutatja. Ezek alapján a költségmátrix sorösszegei az adott
funkcióhordozó összes költségét, az oszlopösszegei pedig az adott funkció teljesítésének
összköltségét, a funkcióköltséget mutatja (2. táblázat).
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2. Táblázat
Funkció és funkcióköltség összefüggésmátrix
Funkcióhordozó
… Fj …
Fn
költségek

Funkciók (F)/
Funkcióhordozók (E)

F1

F2

E1

f11
k11

f12
k12

… f1 j …

f 1n

… k1 j …

k 1n

E2

f 21
k 21

f 22
k 22

… f2 j …

f 2n

… k2 j …

k 2n

.
.
.

Ei
.

.
.
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n

k 1 = ∑ k1 j
j =1

n

k2 = ∑ k2 j
j =1

.
.

.
.
.

… f ij …

.
.
.

… k ij …

.
.
.

.
.
.

n

k i = ∑ k ij
j =1

.
.

.
..

Em

f m1
k m1

Funkció
költségek

K1 = ∑ k i1

m

i =1

f m2
k m2
m

K 2 = ∑ ki2
i =1

… f mj …
… k mj …

f mn
k mn

m
… Ki = ∑
k ij …

K n = ∑ kin

i =1

m

i =1

n

k m = ∑ k mj
j =1

n

m

j =1

i =1

K = ∑ K j = ∑ ki

(Forrás: [Leg90])

A költségek felosztása többnyire az úgynevezett költségsúlyozási faktorok
segítségével történik. Ezek a faktorok olyan együtthatók, amelyek segítségével a
funkcióhordozó költségeit olyan arányban lehet felosztani az egyes funkcióteljesítések
között, amilyen arányban a teljesítés követelményei, illetőleg jellemzői meghatározták,
előidézték a költségek felmerülését.
A vasúti személyszállítási folyamatrendszer vizsgálata során a fejlesztési
lehetőségek azonosításához és az értékelemzési eljárás hatékony alkalmazásához a
szolgáltatási folyamatelemek költségeinek, költségösszefüggéseinek ismerete szükséges. A
vasúti személyszállításban a költségfelmerülések rendszere igen bonyolult, azonosításuk
sok esetben nem lehet teljes körű. A továbbiakban az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer egyszerűsített költségösszefüggéseire koncentrálva mutatom be a
legfontosabb költségelemeket, ezzel elősegítve a funkciók és a szolgáltatási
folyamatelemek kritikus területeinek és a hatékony fejlesztési lehetőségek feltárásának
biztosítását.
A 6. ábrán a vasúti személyszállítási szolgáltatási folyamatelemekhez rendelhető
főbb költségelemek láthatóak.
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Háttér/támogató
folyamatok
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Értékesítés és információ

Humán erőforrás
Állomáshasználat
Vontatási energia

Vontatási szolgáltatás

Pályahasználat

Járműállomány karbantartás és
üzemeltetés

6. ábra
A vasúti személyszállítási folyamat szolgáltatási folyamatelemek szerinti főbb költségelemei
(Forrás: Saját szerkesztés)

A szolgáltatási folyamatelemek költségeinek nagyságrendi meghatározása, a
költségviselők azonosítása és a fejlesztési lehetőségek költség-kihatásának értékelése
céljából a MÁV-START Zrt. költségeinek elemzését végeztem el a fent bemutatott
szolgáltatási folyamatelem koncepciót követve, a kitűzött cél elérését lehetővé tevő
bontásban, a következők szerint:
a MÁV Csoporton belül önálló vállalatként működő MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. 2008. évi előzetes beszámolója alapján;
a szolgáltatási folyamatelemek szerinti bontásában;
az azonosított funkciók racionális összevonásával;
a lehető legpontosabban azonosítható elemek figyelembe vételével, egyes
funkcióteljesítéseknél becsléssel.
A 3.2.2 és a 3.2.3 fejezetekben meghatározott funkcióknak és szolgáltatási
folyamatelemeknek megfelelően a szolgáltatási folyamatelemek funkciók szerinti
költségmegoszlásának meghatározása céljából a beszámoló jelentés részletes vizsgálatát
végeztem el. Megállapítottam, hogy a vasúti személyszállítási folyamat vizsgálata alapján
a feltárt funkció és szolgáltatási folyamatelem-kapcsolat leképezése (1. Táblázat), a
bemutatott költségmátrixhoz (2. Táblázat) szükséges módon, közvetlenül nem lehetséges,
mivel a vasúti költségszámítási eljárások és háttérrendszerek (pl.: Önköltségszámítási
Szabályzat, 2008) jelenleg ezt a szükséges felbontásban nem teszik lehetővé. A 3.
táblázatban ezért a szolgáltatási folyamatelemek felbontása az azonosított és megbontható
költségelemek szerint történt; ez eltér a korábban bemutatott elméleti szolgáltatási
folyamatelem-összetevőktől. A szolgáltatási folyamatelemekhez kapcsolható költségek
funkcióhoz rendelését a beszámoló felbontásának megfelelően végeztem, de a vizsgálat
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során több esetben a költségek elosztása az egyszerűsített funkció és szolgáltatási
folyamatelem felosztás ellenére is becslésekkel történt. A táblázat kialakításánál és
adatokkal történő feltöltése során több esetben egyszerűsítésekkel éltem, egyes
szolgáltatási folyamatelem-költségeket a költségek felmerülése szempontjából
meghatározó funkcióhoz rendeltem.
3. Táblázat
Szolgáltatási folyamatelemek és a funkciók költségösszefüggései
HELYVÁLTOZTATÁS

infrastruktúra

Funkciók és szolgáltatási folyamtelemek
költségösszefüggései
Közlekedtetés

Pálya-használat

Felsővezetékhasználat
Menetvonalbiztosítás

Állomás-használat

Megállás
Fordulás
Vontatási szolgáltatás
Vontatási energia

Jármű és vontatási
szolgáltatás

Járműbérlet+ÉCS
Karbantartás

Eljutás
Mobilitási kínálat
(eljutási lehetőség+utazási
idő+integráció)

15,6%
3,0%
2,9%
5,5%
5,2%
13,6%
16,6%
9,7%
8,7%

Kocsivizsgálat
Menetrendtervezés

0,4%

1,0%
0,1%

52,3%
1,4%

1,4%
0,1%

0,1%
4,6%
1,8%
1,6%

Földi jegyértékesítés
Üzemeltetés
Központi humán költségek
Informatika rendszerek

0,4%

8,5%

0,2%

Telefonos ügyfélszolgálat

Háttér/támogató folyamatok Központi szolgáltatások

12,1%

0,8%

Jegyvizsgálat

Információs, értékesítési
rendszer

Információ
Utazást megelőző,
alatti és követő

21,5%

Tisztítás

Mobilitási kínálattervezés

Hozzáférés

Jármű
Állomási
Értékesítési csatorna
jellemző jellemzők

2,4%
2,2%
0,5%

5,4%
90,0%

0,2%
8,1%

0,1%
1,8%

100,0%

(Forrás: MÁV-START Zrt. 2008. évi előzetes beszámoló, arányszámok feltüntetésével, esetenként funkciók
közötti becslésen alapuló költségfelosztással)

Az értékelemzés klasszikus alkalmazásánál a funkció- és költségkritikus területek
feltárása történik, ahol hagyományosan a hiányzó vagy felesleges funkciók, továbbá a
funkciópreferenciához rendelt funkcióköltség feltárása a cél. Gyakorlat ugyanakkor a
legnagyobb költséghányadot viselő funkciók azonnali költségkritikus személete, mert ezen
a területen az esetek többségében nagyobb költség-megtakarítás érhető el, mint az eleve
kritikus, de csak igen alacsony költséghányadot viselő funkcióknál [Kád70].
Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer vizsgálata során – a
disszertáció készítésénél kitűzött célok alapján – elsősorban fejlesztési szempontból
vizsgálom a funkciók és a szolgáltatási folyamatelemek közötti költségviszonyokat és a
fejlesztési szempontból releváns területeket emelem ki vizsgálati célból. Az utasigények és
a minőségi kritériumrendszer alapján azonosított funkciók esetén az azonosítási metódus
miatt nem szerepelhet felesleges vagy hiányzó funkció. A funkció-preferenciáknál
elsődlegesen a rövidtávú igényeket megjelenítő, ún. „short run” funkciók vizsgálatát
végzem el, kitekintéssel a közép, illetve hosszabb távon érvényesülő „long run”
funkciókra. A „short run” funkcióból (eljutás) – mint a vasúti személyszállítás
versenyképességnek egyik alappillére – kiemelkedik a mennyiségi és részben minőségi
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jellemzőket meghatározó mobilitási kínálat megfelelő szintű biztosítása (a mobilitási
kínálat a 3. táblázatban meghatározottak alapján az eljutási lehetőség, az utazási idő és az
integráció összevonásával képzett alfunkció). Az integrált személyszállítási lánc hatékony
működését lehetővé tevő mobilitási kínálat biztosítását követően, a hozzáférési lehetőségek
javítása és az információnyújtás teljes körűségének biztosítása és minőségének javítása a
cél.
A szolgáltatási folyamatelemek és funkciók költségösszefüggései azt mutatják,
hogy a szolgáltatási folyamatelemek közül a jármű és a hozzá kapcsolódó vontatási
szolgáltatás, illetve a vasúti pálya és állomási infrastruktúra igénybevétele
meghatározó költségsúllyal rendelkeznek, szerepük ezért meghatározó (86%). Jóval
kisebb részt képvisel a folyamatelemeknél az integrált értékesítési és információs rendszer
(8,5%), illetve a támogat/háttér folyamatok (5,4%). Itt fontos kiemelni, hogy a humán
erőforrás költségeit a szolgáltatási folyamatelemek tartalmazzák (a forgalomirányításban és
a pályakarbantartásban részt vevőkét a pálya- és állomáshasználat, a mozdonyvezetőkét, a
járművek karbantartását és üzemeltetését végzőkét a vontatási szolgáltatás, a
jegyvizsgálókét, a pénztári személyzetét az információs és értékesítési rendszer, míg a
menedzsment humán erőforrás költségét a támogató/háttér folyamatok tartalmazzák). A
szolgáltatási folyamatelemek közül a mobilitási kínálattervezés viseli a legkisebb
költséghányadot, itt csak a tervezés humán erőforrás költsége jelenik meg, a hozzá
kapcsolódó informatikai rendszer költség a támogató/háttér folyamatoknál található.
A funkciókhoz kapcsolódó költségek tekintetében a meghatározó részt (90,1%)
az eljutás biztosítása tartalmazza, ezen belül is a mobilitási kínálat a költségkritikus
(87,5%). A hozzáférés (8,1%) és az információ (1,8%) az eljutás mellett csak minimálisnak
tekinthető, de itt szükséges megjegyezni, hogy egyes költségelemek további finomításával
és megfelelő háttérrendszer működése esetén további költségallokálással – igaz csak kis
mértékben – az eljutáshoz rendelt funkcióköltségek átcsoportosítása lehetséges (pl.
központi szolgáltatások értékesítési és információs funkcióhoz rendelése, vagy az
állomáshasználat megállási díj elemének a fizikai hozzáférés paraméteréhez való
rendelése). Ezzel a finomítással érdemben nem változik az eljutási funkció domináns
szerepe.
A szolgáltatási folyamatelemek és a funkciók együttes költségvizsgálata alapján (3.
táblázat) egyértelműen megállapítottam, hogy:
a funkciókritikusnak minősülő mobilitási kínálat biztosításához szükséges
pálya és állomási infrastruktúra, illetve a járművek karbantartása és
üzemeltetése, továbbá a vontatási szolgáltatás igénybevétele a vasúti
személyszállítási költségek meghatározó részére kihatással van (87,4%), ezek
a szolgáltatási folyamatelemek költségkritikusnak minősülnek;
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a költségét tekintve minimálisnak (0,1%) tekinthető mobilitási
kínálattervezés a funkciók és a szolgáltatási folyamatelemek kapcsolati
mátrixában (1. táblázat) meghatározottak alapján jelentős befolyással van a
költségkritikus területekre;
az információ és a hozzáférés (a feltárt költségek tekintetében releváns
értékesítési csatorna) funkciók az eljutáshoz képest kis költséggel
biztosíthatóak, fejlesztésük arányaiban alacsony költségráfordítással jelentős
eredménnyel járhat.
a költségkritikus és funkciókritikus területek (a pálya és állomáshasználat,
jármű és vontatási szolgáltatás, és a mobilitási kínálat) együttesen mutatják meg
a menetrend meghatározó szerepét, a funkciókritikus terület további részletes
vizsgálata és a mobilitási kínálat fejlesztési lehetőségeinek elemzése, továbbá
ehhez kapcsolódóan a mobilitási kínálattervezés szerepének és hatásának feltáró
elemzése egyaránt lehetőséget nyújt a fejlesztési potenciál és a
hatékonyságjavítás lehetőségének meghatározására.

3.3

A mobilitási kínálat szerepe

A mobilitási kínálat és annak tervezése a személyszállítási folyamatelemzés és a
költségösszefüggések vizsgálata alapján meghatározó szereppel bír. Ennek megfelelően a
mobilitási kínálattervezés költséghatásainak feltárása és a mobilitási kínálat fejlesztési
lehetőségeinek értékelése szükséges a személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek
meghatározása céljából.

3.3.1

A mobilitási kínálattervezés költséghatásainak értékelési lehetőségei

A szolgáltatási folyamatelemek és a kiszolgálandó funkciók vizsgálata során a
költségmátrix „feltöltésénél” egyértelműen kiderült, hogy a vasúti személyszállítási
folyamat költség-összefüggéseinek vizsgálata – a hazai példaként bemutatott
összefüggések esetében – a költségek jelenlegi nyilvántartása és gyűjtési módszere miatt
csak korlátozottan lehetséges, több esetben csak becsléseken alapulhat. Jelentős
hiányosság, hogy jelenleg egzakt módon nem lehetséges a mobilitási kínálat
fejlesztésére irányuló tervezési eljárások költséghatásainak pontos azonosítása. A
korlátos erőforrások mentén történő mobilitási kínálatfejlesztési eljárások alapvetően a
meglévő erőforrások hatékonyabb kihasználására épülnek, ezért – az azonosított
szolgáltatási folyamatelemek költségviselő szerepének behatárolása érdekében – jelentős
igény mutatkozik a korszerű kontrolling szemlélet alkalmazására, ABC típusú (Activity
Based Costing, azaz tevékenységalapú, ún. ”alábontásos”) költségnyilvántartásra a teljes
vasúti személyszállítási folyamat tekintetében.
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A költségszámítási rendszer jelentőségére a mobilitási kínálatfejlesztési lehetőségek
megvalósíthatóságának vizsgálata mutat rá. Az eljutási lehetőségek javítására, illetve az
eljutási idő csökkentésére, esetenként a csatlakozási rendszer javításához szükséges
többletteljesítményekkel összefüggésben a MÁV Csoportnál jellemzően alkalmazott
vonatkilométer alapú elszámolási rendszerben a fajlagos – (átlag) – költségek alkalmazása
miatt nem reális költségnövekedés azonosítható. Ez azért jelent komoly problémát, mert a
hatékony mobilitási kínálatfejlesztés alapja és peremfeltétele a jelenlegi erőforrások
(pályakapacitás, vontató és vontatott járműállomány, forgalmi, fedélzeti és földi kiszolgáló
személyzet) hatékonyabb felhasználása. Ezek költséghatásainak pontos ismerete nélkül
nehéz, csaknem lehetetlen a fejlesztés gazdaságosságának reális meghatározása.
Az üzleti döntések megalapozásához, illetve a közösségi közlekedési rendszer
optimalizálásához, továbbá a közszolgáltatási szerződés keretein belül megvalósítható
mobilitási kínálati fejlesztések gazdaságossági hatásainak pontos kimutathatóságához
engedhetetlenül szükséges közvetlen költségek részarányának növelése, az egységnyi
teljesítményváltozáshoz tartozó költségváltozások (pl. határköltség) pontos meghatározása.
A vasúti költségösszefüggések kapcsán Rónai jelentős eredményeket ért el a vasúti
határköltség
számítás
vizsgálatában
[Rón02].
A
közösségi
közlekedés
költséggazdálkodásának korszerűsítéséről pedig Bokor publikációi adnak útmutatást
[Bok02], [Bok04], [Bok08].
Bokor kutatásaiban a közösségi közlekedési vállalatok gazdálkodási problémáival a
korlátozott erőforrások melletti működési hatékonyságnövelési lehetőségekkel foglalkozik.
Rámutat arra, hogy a közösségi közlekedési vállalatoknál – így a vasúttársaságoknál is –
gyakori, hogy univerzálisan alkalmazott, az összesített költség- és teljesítményhalmaz
alapján képzett fajlagos költségek felhasználásával történik a tevékenység tervezése,
miközben nem, vagy nem kellő mélységben veszik figyelembe a költségdifferenciáló
tényezőket (pl. eltérő járműjellemzők, viszonylatjellemzők, stb.). Az ilyen és hasonló,
elnagyolt költségkalkulációk torz értékítéletekhez vezethetnek az eredményesség,
önköltség, költséghatékonyság vizsgálatánál. Ez végül nem hatékony erőforrás allokálást
eredményezhet.
Bokor gondolatmenete szerint a költségfelosztások és díjképzési elvek a bemutatott
torzító hatások miatt a mobilitási kínálat javítása a hatékony erőforrás-felhasználás
mellett sem mutatható ki feltétlenül gazdaságosnak, miközben a valós
költségnövekmények a „számlázottaknál” jelentősen alacsonyabbak lehetnek. A Bokor
által javasolt költséggazdálkodási modell közösségi közlekedési adaptációjával a már
említett ún. közös költségek ok-okozati alapú eredmény-objektumokra allokálása a
naturális teljesítményáramok felhasználásával valósul meg, az ad-hoc felosztó kulcsok
minimális szintre szorítása mellett. Az átlagolás a modell szerint a lehető legalacsonyabb
aggregáltsági szintekre helyeződik, mérsékelve ezzel a kalkulációs torzításokat. A
közösségi közlekedési költséggazdálkodás továbbfejlesztésére irányuló elméleti
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megközelítésű kutatás eredményeképpen megállapítható, hogy a műszaki és gazdasági
adatokat/paramétereket kombináló költségkalkulációs módszerek – megfelelő adaptációt
követő – felhasználása hozzájárulhat a gazdálkodási (erőforrás allokációs) döntések
egzaktabb megalapozásához [Bok08].

3.3.2

Mobilitási kínálat-fejlesztési lehetőségek értékelő elemzése

A vasúti személyszállítási szolgáltatás előállítása során a mobilitás meghatározója
az eljutás biztosítása. A vasúti személyszállítást végző vasúti társaság a teljes működési
rendjét, szervezeteit és erőforrásait az eljutási lehetőség biztosítására építi föl, ezért a
szolgáltatás tárgyiasult formájában megjelenő, minőségi és mennyiségi paraméterekkel
egyaránt jellemezhető menetrendi kínálat a meghatározó, annak stratégiai fejlesztése pedig
nélkülözhetetlen a hosszú távú, kiszámítható és fenntartható közlekedési rendszer
működtethetősége szempontjából.
A menetrendi kínálat mértéke és a kibocsátás működési hatékonysága
meghatározza
a vasúti pálya és kapcsolódó létesítményei (biztosítóberendezések,
állomásépületek) karbantartási és üzemeltetési, minőségi és mennyiségi
fejlesztési szükségességét, továbbá ezek racionalizálási lehetőségét;
a vontató- és vontatott járműállományt, annak fejlesztési szükségességét,
racionalizálási lehetőségeit;
a szükséges humán erőforrás mértékét, összetételét, képzési feltételeit;
a szolgáltatás előállításához szükséges egyéb „erőforrások”, kapcsolódó,
kiegészítő szolgáltatási folyamatok igénybevételét (tisztítás, karbantartás).
A mobilitási kínálat fejlesztésekor első lépésben vizsgálandó, hogy mely
szolgáltatási folyamatelem(ek) alkalmas(ak) a mobilitási kínálat érdemi javítására. A
kapcsolati mátrix és a költségmátrix elemzése alapján az infrastruktúra és a járművek
fejlesztése, továbbá a mobilitási kínálattervezés mutat kapcsolatot és biztosít ezáltal
lehetőséget a mobilitási kínálat fejlesztésének vizsgálatára.
A funkcióköltség vizsgálata során az eljutásnál megfogalmazott, majd mobilitási
kínálat néven összevont összetevők: eljutási lehetőség, eljutási idő és az integráció
(átszállások, csatlakozások) külön-külön történő vizsgálata szükséges. A fejlesztés
szempontjából vizsgált szolgáltatási folyamatelemek fejlesztési lehetőségeit, az azokhoz
szükséges eszközök, a várható költségvonzat és a fejlesztés hatásának komplex vizsgálata
alapján végeztem el a 4. táblázat szerint.
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4. Táblázat
A mobilitási kínálat fejlesztési lehetőségei és feltételrendszere szolgáltatási folyamatelemek szerint

Infrastruktúra

Fejlesztés típusa
Új nyomvonal építése

Pálya

Állomás

Pályasebesség emelése
nyomvonalkorrekcióval
Pályakapacitás növelése
sebességemelés nélkül (szakaszos
kétvágányúsítás, biztosító
berendezés fejlesztése)
Állomási kapacitás növelése,
optimalizálása
Járműflotta megújítása (jobb
menetdinamikai tulajdonság)

Eszköz
infrastruktúra
fejlesztés
infrastruktúrafejlesztés

Költségnem
beruházás
beruházás

magas



infrastruktúrafejlesztés

beruházás

magas



infrastruktúrafejlesztés

beruházás

járműbeszerzés

beruházás

járműbeszerzés

beruházás

tervezés

-

Jármű
Járműflotta mennyiségi fejlesztése

Menetrend
(mobilitási
kínálattervezés)

Menetrendi szerkezet módosítása
(ütemes)
Csatlakozások javítása, vonalak
közötti integráció
Új, gyors alapjárattípusok
bevezetése (pl. zónázó)
Járatsűrűség növelése

Jelmagyarázat:  jelentősen javítja,

Költség- Eljutási Eljutási Integvonzat lehetőség
idő
ráltság
nagyon


magas

tervezés
tervezés
tervezés

üzemeltetési
költség
üzemeltetési
költség



magas
nagyon
magas
magas/
nagyon
magas

Hatékonysági
kritérium



menetrend fejlesztés
együttes
megvalósítása




minimális





-





minimális





alacsony







azonos erőforrásfelhasználás
meglévő erőforrások
felhasználása
meglévő erőforrások
felhasználása

kis mértékben javítja

(Forrás: Saját szerkesztés)

A fejlesztési lehetőségek komplex vizsgálatából, a 4. táblázatban foglaltak alapján
következő megállapításokra jutottam:
a)

b)

A pálya és állomási infrastruktúra-, illetve a járműfejlesztések esetén a
mobilitási kínálattervezés (menetrendtervezés) szükséges és elengedhetetlen
feltétel, mivel a jelentős költségű fejlesztések érvényesülése és
eredményessége meghatározó részben a menetrendi tervezés függvénye. A
pálya és állomási infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása vagy új járművek
beszerzése önmagukban nem jelentenek feltétlenül előrelépést az eljutási
lehetőségek javításában, a fejlesztések megfogalmazása során a mobilitási
kínálattervezés eszközeinek használatával részletes előtervezés szükséges a
hatékony és eredményes fejlesztések megalapozásának érdekében. A pálya
infrastruktúra-fejlesztések esetén pl.: egy vágányú pályák fejlesztésekor a
második vágányok racionális kiépítése (szakaszos kétvágányúsítás),
pályasebesség emelés esetén és járműbeszerzésnél a csatlakozási rendszerek
és a járattípusok együttes vizsgálata szükséges. Ezzel elkerülhetőek a
„felesleges”, megalapozhatóak a szükséges beruházások.
A mobilitási kínálattervezéssel a legtöbb esetben beruházás nélkül,
szervezéssel vagy alacsony üzemeltetési költség vonzatú fejlesztéssel, a
meglévő erőforrások hatékony felhasználásával javítható a mobilitási
kínálat. Ezzel az eljárással az esetek többségében a mobilitási kínálat több
vagy minden paramétere javítható jelentős többletköltség jelentkezése nélkül
is. Amennyiben az eljutási lehetőségek javítása új járatok indításával jár,
akkor a felmerülő többletköltség a járművek többlet futásából eredő
karbantartási és üzemeltetési költség lehet elsődlegesen.
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A mobilitási kínálattervezés egyik meghatározója az infrastruktúrafejlesztés optimalizálásának, egyúttal alkalmas a meglévő infrastruktúra
racionalizálására is az árufuvarozási igények egyidejű figyelembevétele
mellett. A menetrendi tervezéssel (feltételezve, hogy ismerjük a
személyszállítási és árufuvarozási igényeket, azok térbeli és időbeli
eloszlását) a pálya és állomási infrastruktúra-fejlesztések esetén csak a
szükséges, a várható igénybevételnek megfelelő kapacitást biztosító
pályaelemek és kapcsolódó létesítmények kiépítése szükséges.

A mobilitási kínálat infrastruktúra-fejlesztés nélküli javítása a 4. táblázatban
feltüntetett fejlesztési lehetőségek megvalósítását lehetővé tevő szervezési és
hatékonyságjavítási intézkedésekkel lehetséges, ezek – többek között – a következők
lehetnek [Kor03]:
menetrendi struktúra átalakítása (ütemes menetrend, csatlakozások javítása);
erőforrások optimális felhasználása
o a személyszállító járművek elosztási rendszerének javítása (hatékony
hálózati allokálás), a szerelvényfordulók tervezésének a karbantartási és
tisztítási műveletekkel történő integrált kezelése;
o utasforgalmi felvételeken alapuló járműkapacitás-menedzsment;
o a jegyvizsgálók és a mozdonyvezetők hatékony forduló-szervezése, a
szerelvényforduló-tervezéssel összhangban;
o a
menetrend-tervezési
folyamat
racionalizálása
(szervezés,
háttéradatbázisok, korszerű tervezési eljárások) [Vin04], [Vin07].
szabályozási háttér felülvizsgálata
o a technológiai idők (műveleti és tartalékidők) számítási rendszerének
pontosítása, a korszerű technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása;
o a biztonsági, a technológiai előírások korszerűsítése.
A mobilitási kínálattervezés strukturális, szervezési és szabályozási eljárásaival
rendszerszinten jelentős szolgáltatásminőség-javítás, hatékonyságjavítás érhető el, több
esetben jelentős költségek felmerülése nélkül is. A meghatározott összefüggések,
megállapítások és javaslatok gyakorlati alkalmazásához a továbbiakban a mobilitási
kínálattervezés eszközrendszerének elemzése, az infrastruktúra-fejlesztésekre gyakorolt
hatásának és stratégiai célú alkalmazásának vizsgálata szükséges.
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4.

tervezésének

A mobilitási kínálat
eszközrendszere

innovatív

stratégiai

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer folyamatelemzése során
az értékelemzés módszertanának alkalmazásával feltártam és azonosítottam a mobilitási
kínálattervezés meghatározó szerepét (3.3.2 fejezet). A hazai alkalmazás megalapozásához
nemzetközi kitekintést végeztem annak vizsgálatára, hogy az európai gyakorlatban milyen
koncepció szerint és milyen összefüggések vizsgálatával történik a mobilitási kínálat
tervezése, milyen módon kapcsolódik össze a közösségi közlekedési mobilitási politika, a
közszolgáltatási szerep és milyen összefüggés van a mobilitási kínálattervezés és a
közlekedési infrastruktúra-fejlesztés között.

4.1

Az integrált közlekedési láncok szerepe, kialakításuk feltétele

Az elmúlt évtizedekben az Európai Unióban a közösségi közlekedés integrációs
folyamata került előtérbe. Az áttörést az integrált közlekedési láncok kialakítása hozta,
amelyek az egyes közlekedési módok összekapcsolásával, a szinergiák lehetőség szerinti
teljes körű kihasználásával számolnak. Az integrált közlekedési láncok kialakításának célja
a különböző közlekedési módok használatának hatékony és optimális összehangolása, a
közösségi közlekedés előtérbe helyezésével, teret engedve az egyéni közlekedés
közlekedési láncon belüli ésszerű használatának.
Az integrált közlekedési lánc felépítése során a közlekedési módok kombinációját
úgy szükséges kialakítani, hogy az az egyéni közlekedéshez hasonló mobilitási lehetőséget
és színvonalat biztosítson, még akkor is, ha a mobilitási igény kielégítése az integrált
közlekedési láncban csak több közlekedési mód együttes, egymáshoz kapcsolódó
igénybevételével lehetséges. Ha az integrált közlekedési lánc rugalmasságban és eljutási
lehetőségekben ésszerű választási lehetőséget tud nyújtani az egyébként a teljes útvonalon
egyéni közlekedést igénybe vevőnek, akkor reális lehetőség nyílik a közösségi közlekedés
igénybevételi hajlandóságának növelésére.
Az egyes közlekedési módokról való átszállás a hálózati csomópontokon, az
integrált közlekedési hálózat összekötő pontjaiban történik. Az így kialakított rendszerben
a közösségi közlekedés minőségét – az egyes közlekedési módok minőségi paraméterei
mellett – nagy mértékben befolyásolja a közlekedési módokat összekapcsoló intermodális
csomópontok kialakítása, szolgáltatásuk minősége, az átszállási idő- és információ igénye.
Az integrált közlekedési hálózatok kialakítása és hatékony működtetése a
közlekedéspolitikai
és
intézményrendszeri
feltételek,
társadalmi
elvárások,
tömegközlekedési hálózati adottságok együttes megléte esetén lehetséges [Ikl03].
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Az integrált közlekedési lánc kialakításának eszközrendszere a következő:
optimális csomóponttervezés a közösségi közlekedési módok hálózatelemei
között a jellemző utasáramlatoknak megfelelően;
hozzáférhetőség, biztonság és megfelelő információs rendszer a gyors átszállási
lehetőség (hely,- és szintváltoztatás), valamint a megfelelő tájékozódás elérése
érdekében;
integrált menetrend a csatlakozási rendszerek optimalizálásával;
integrált, rugalmas jegy- és tarifarendszer, az átjárhatóság növelése érdekében.
Az integrált közlekedési lánc az intermodális átszállási pontok mellett lehetőséget
biztosít az egyes közlekedési módok közötti választásra is, az infrastruktúra
interoperabilitásának biztosítása esetén. A kölcsönös átjárhatósággal mód nyílik az utazási
igények magasabb szintű kiszolgálására, úgy, hogy az a szinergiák közös kihasználását is
egyben lehetővé teszi. A fenti eszközrendszer minden, az integrált közlekedési láncban
közreműködő érintettre vonatkoztatható, az elvárásoknak való megfelelés követelménye
együttesen érvényesül, a következő közlekedési módokat tekintve:
helyi közlekedési szereplők, másként: különböző közlekedési alágazatokban
szolgáltatást nyújtó társaság (autóbusz, villamos, metró);
elővárosi szolgáltatók (elővárosi vasút, elővárosi busz);
távolsági (vasúti), vagy regionális (vasúti és/vagy közúti) szolgáltatók;
légi közlekedési szolgáltatók (regionális, távolsági, tengerentúli);
kiegészítő szolgáltatók (hajó, révátkelés, iránytaxi, kisbusz, libegő, sikló,
fogaskerekű, taxi).
Az integrált közlekedési láncban a vasúti közlekedés elsősorban az elővárosi és a
távolsági közlekedésben érintett. Mivel a vasúti csomópontokon jellemzően mindkét
utazási formának megfelelő szolgáltatás jellemzően jelen van (lásd nagyvárosok vasúti
csomópontjai), így az integrált közlekedési lánc vasúti közlekedés részéről szükséges
feltételeinek biztosítása a vasúti közlekedésre általános jelleggel érvényesíthető.
4.2

Integrált ütemes menetrend, mint az innovatív kínálati stratégia megalapozója

Az integrált közlekedési lánc nyújtotta mobilitási kínálattal szembeni – a
menetrendi kínálattervezést rendszerszinten meghatározó - elvárások a mennyiségi
paraméterek mellett a következők:
magától értetődő, megjegyezhető;
rendszeres és egyenletes (ütemes);
szimmetrikus (mind az oda- és a visszautazásnál);
integrációra lehetőségeket adó.
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Az európai országok közösségi közlekedési rendszerében elterjedt ún. integrált
ütemes menetrend (Integrierter Taktfahrplan - ITF) biztosítja a fenti elvárások teljesítését.
Az integrált ütemes menetrend közösségi közlekedési ágazaton belül vagy több közösségi
közlekedési ágazatra kiterjedő lehet (pl. vonat és ráhordó busz, stb.) úgy, hogy a járatok
menetrendjei térben és időben összehangolva, egységes alapelvek figyelembevételével
vannak tervezve az utasigények minél jobb kielégítése és az eljutási idő lehetőségek
szerinti, optimális elérése érdekében [Bor07a].
A komplex csatlakozási rendszereket kínáló közösségi közlekedési rendszer
gerincét a kötöttpályás közlekedés adja. Az integrált ütemes menetrend a következő – mind
az utasigényeket, mind a közlekedési szolgáltatói hatékonyságot szem előtt tartó – logika
szerint épül fel (5. táblázat).
5. Táblázat
Az integrált ütemes menetrend logikai felépítése

ütemes
menetrend
átszállási
kényszer
optimális
átszállás
integrált
ütemes
menetrend

Az egyéni közlekedés rugalmasságával szemben a közösségi közlekedésben az igénybe
vevőnek egy kötött menetrendhez igazodnia kell. A rendszer vonzóvá tételében segít, ha a
menetrend könnyen megjegyezhető, azaz azonos időközönként (120-60-30-15-105 percenként), az óra azonos percében indulnak a járatok. Ez a követési rend az ütemes
menetrend alapja.
A közösségi közlekedés használatánál a közlekedési mód sajátosságai miatt,
mindenhonnan mindenhová nem lehet közvetlen eljutást biztosítani, így egyes
viszonylatokban átszállás szükséges.
Az átszállás optimalizálása érdekében a közlekedési csomópontban úgy szükséges
kialakítani a forgalmat, hogy ott az átszállás egy időpontban a lehető legtöbb irányban
megtörténhessen.
A közösségi közlekedési hálózat felépíthető ilyen átszállási csomópontokat összekötő,
ütemes menetrend szerint közlekedő viszonylatokkal. Így kialakítható egy olyan optimális
rendszer, amelyben bármely pontból bármely pontba – akár néhány átszállással – el lehet
jutni. Ez a rendszer az integrált ütemes menetrend. A rendszer alkalmas arra is, hogy a
közösségi közlekedési ágak (vonat, busz, hajó, stb.) között egy kedvező munkamegosztás
(modalitás-mix) jöjjön létre.

(Forrás: [Bor07a])

A menetrendszerkezet alapját az integrált közlekedési lánc kialakítása céljából a
vonalak közötti intermodális (esetenként csak vasút-vasút közötti) csomópontok adják. A
közlekedési rendszerben meghatározott ütem szerint az egyes irányokból csaknem egy
időben megérkező (és továbbinduló) vonatok és/vagy autóbuszok egyidejű találkozása
lehetővé teszi a csomópontba befutó összes vonal bármely két vonata (vagy bármely más
közforgalmú közlekedési eszköze) között az optimális (várakozás nélküli) átszállást
[Göb93] (7. ábra).
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7. ábra
Az integrált ütemes menetrend „csatlakozási koncepciója”
(Forrás: [Wel06])

Az integrált ütemes menetrend a következő – egységesen alkalmazott – három fő
pillérre épül:
a menetrendben lennie kell egy legalább 60, legfeljebb 120 perces
alapütemnek („Grundtakt”), amely a hét minden napján azonos
paraméterekkel, megszakítás nélkül, legalább 12 órán át fennáll. A
csúcsidőszakban jelentkező igényeket – lehetőség szerint – az alapütem
zavarása nélkül kell kiszolgálni;
az alapütemet adó menetrendnek szimmetrikusnak kell lennie, hogy a
csomópontoknál a csatlakozások megfelelően működjenek és az átszállások
egységes rendszerben történhessenek. Ez azt jelenti, hogy minden alapütemben
közlekedő járatnak kell rendelkeznie egy ellentétes irányú szimmetria párral,
amely biztosítja a visszajutás lehetőségét;
a hálózati csomópontokban optimális átszállási kapcsolatokat kell biztosítani,
és ehhez megfelelő gyűjtő-leosztó járatok szervezése szükséges. Az optimális
átszállási kapcsolatrendszer úgy valósul meg, ha a térbeli és időbeli
csomópontok a lehető legközelebb esnek egymáshoz (8. ábra) [Bor07a].
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szimmetriatengely
13:00

14:00

15:00

A
B

ütemen felüli járat

C
D

E
F
ráhordó járatok

"pók"

G
terítő járatok
H

I
idő

ütem

ütem

8. ábra
Jellegzetes integrált ütemes menetrend és alapelemei az út-idő diagramon
(Forrás: [Bor07a])

Az integrált ütemes menetrend az 1982. évi svájci bevezetése óta Európa-szerte
elterjedt. A svájci eredmények: 21%-os általános kínálatnövekedés 4%-os
költségnövekedés mellett, az első időszakban jelentősebb infrastrukturális beruházások
nélkül. Húsz év elteltével 40%-kal többen veszik igénybe a vasúti közlekedést, mint az ITF
bevezetése előtt. A rendszer sikerét mutatja, hogy utasszám-növekedést, minőségjavulást
és hatékonyabb állami forrás-felhasználást értek el vele és indokolttá vált a
továbbfejlesztése (9. ábra) [Sbb05b].

9. ábra
Az SBB személyszállítási eredményei 1981. és 2004. között
(A függőleges tengelyek a teljesítményt [millió vonatkm] (kék), az utasmennyiséget [millió utaskm] (piros) és a bevételt [millió CHF]
(zöld) mutatják az egyes évek (vízszintes tengely) során)

(Forrás: [Wel06])
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Menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés – az ütemtérkép stratégiai szerepe

Az integrált ütemes menetrend – mint a versenyképes közösségi közlekedés
rendszerszintű „alapszolgáltatása” – az utasok számára nyújtott vonzó
szolgáltatásrendszere mellett – az árufuvarozási igények figyelembevételével – megteremti
a vasúti infrastruktúra hatékony fejlesztésének lehetőségét is. A közösségi közlekedés
fejlesztésére szánt források hatékony felhasználása a stratégiai tervezés segítségével érhető
el. Az integrált ütemes menetrend a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb
felhasználásával és változatlan pályaállapotok mellett már kialakítható, így az adott
szolgáltatási lépcsőn jelent minőségi javulást a hatékonyság-maximum elérésével.
A menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés magában foglalja a pálya és állomási
infrastruktúra, illetve a járműfejlesztés elemeit. A korszerű stratégiai tervezési eljárás nem
a jövőbeli infrastruktúrából, hanem a jövőbeli menetrendből indul ki, ennek ismeretében az
erőforrások és a kapacitások hatékonyan tervezhetőek. Az integrált, átszállási
kapcsolatrendszerhez kötött és a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával
megvalósított menetrend kijelöli az elérendő szolgáltatási szinteket, illetve elérésük módját
a következők szerint: az egész hálózat menetrendje leképezhető egy rendkívül könnyen
áttekinthető ún. „ütemtérképpel” (10. ábra). Az ütemtérkép kialakításával jól láthatóvá
válik az adott menetrend mellett az összes szűk keresztmetszet is. Az infrastrukturális
hiányosságok transzparenssé tételével lehetővé válik a minőségi javulás elérése komplex
vonali rekonstrukciók helyett már jóval kisebb költségigényű, pontszerű beruházásokkal is
[Bor07a], [Bor09].

10. ábra
Részlet a cseh vasúthálózati ütemtérképből
(Forrás: www.irfp.cz, a teljes ütemtérkép a 6. sz. mellékletben található)

Fejleszteni ott szükséges elsősorban, ahol ezzel az integrált kapcsolatrendszer
megzavarása nélkül a rendszerműködés hatékonyságát javítani lehet. A fejlesztési stratégia
alkalmas annak meghatározására, hogy hol, milyen eszközzel érdemes fejleszteni, hol
hatékonyabb a pályarekonstrukció és hol érdemesebb inkább járműfejlesztést, átszervezést
47

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

vagy éppen szabálymódosítást alkalmazni. Ha pl.: egy egyvágányú vonalon egész nap
ugyanaz ismétlődik, a több vonat ellenére is minimális mennyiségű keresztező helyre van
csak szükség – az ideális menetrendhez tehát ideális infrastruktúra kapcsolódik.
Svájcban 1987-ben, az integrált ütemes menetrend tapasztalatainak
felhasználásával került kidolgozásra hosszú távú fejlesztési stratégia [Bhn00]. Ettől az
évtől kezdve lépésenként került sor a hálózatnak csak a szükséges részein való (és éppen
ezért rendkívül költséghatékony) fejlesztésére, így 1982-92 között viszonylag alacsony
összegű – rendkívül ésszerű módon végrehajtott – infrastruktúra-beruházás történt. 2004ben érett meg a helyzet arra, hogy az eddigi, főként lokális fejlesztések szinergiáját
kihasználva, lehetségessé váljon a menetrendi alapstruktúra radikális változtatása. Az ITF
szabályainak érvényesítésével jelentősen emelkedett a szolgáltatási színvonal. Lehetővé
vált az eljutási idők csökkentése, illetve a több állomáson való megállás úgy, hogy a
menetidő nem növekedett. A Bahn 2000 program első fázisának megvalósulásával az
optimalizált, költséghatékony infrastruktúra beruházások hatására 2004. decemberében
további jelentős kínálatnövelésre volt lehetőség, (12%-os járatszám növekedés), amely már
az első évben közel 8%-os utasforgalom növekedést okozott a svájci vonalakon [Bhn00],
[Spi04].
A magasabb szolgáltatás-minőséget biztosító fejlesztési lépcsők elérése érdekében
kidolgozás alatt áll a Bahn 2000 projekt második fázisa. Ebben már jellemzően a
nagysebességű vasúti közlekedés és a vasúti infrastruktúra további kapacitásnövelése
szerepel. A fejlesztés célja a vasúti társaságok számára olyan infrastruktúra biztosítása,
amellyel Európában egyedülálló módon van esély a vasúti közlekedés
versenyképességének javítására. A 2020-ig tartó tervezési időszak lehetőséget nyújt arra is,
hogy az állam a szükséges és – a fejlesztési koncepcióban jóváhagyott – infrastruktúrafejlesztésekhez elengedhetetlen forrásokat előre beépítse a költségvetésbe [Sbb06],
[Hür05], [Hür06].
A Svájcban alkalmazott stratégiai fejlesztési akcióterv részletesen tartalmazza
valamennyi vonalra azokat a fejlesztési igényeket, amelyekkel a vállalkozó vasúti
társaságok számára olyan infrastruktúra biztosítható, amelyen azok képesek
versenyképesen szolgáltatni. Az akcióterven az egyes vonalakra lebontva nyomon
követhető, hogy konkrétan milyen szakágat érintő, milyen jellegű fejlesztés (pl. 3. vágány,
térközbiztosítás), mennyi idő alatt és mekkora költséggel valósítható meg az infrastruktúra
részéről (7. melléklet) [Sbb05a], [Rau06].
Az SBB 1 -nél a Bahn 2000 programmal összehangolva az integrált ütemes
menetrend megbízhatóságának javítása, a csatlakozási rendszerek további tökéletesítése
céljából „Co-Production” koncepció néven indult el komplex informatikai fejlesztési
program [Irj08].
1

SBB – Svájci Szövetségi Vasutak
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A menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés – jellemzően a svájci eredményekre
alapozva – az elmúlt évtizedben széles körűen elfogadottá vált, Németországban és
Ausztriában, illetve részben Csehországban jelentős számban készültek tanulmányok és
indultak meg fejlesztések ezen a téren. A németországi komplex, az integrált ütemes
menetrend teljes hálózati kialakítására és a távolsági közlekedés fejlesztésére alapozó
fejlesztési stratégia az összes német tartományra tartalmazza a pálya- és járműfejlesztési
feltételeket [Pro00]. Az ausztriai integrált ütemes menetrendi szerkezettel és a középtávú
infrastruktúra-fejlesztési koncepcióval összefüggésben a közép-európai térség délkeleti
területére készült egy, a határokon átnyúló infrastruktúra-fejlesztési elképzelés [Wel06].
A menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés szinonimájaként a menetrend alapú
járműfejlesztés is európai gyakorlatnak tekinthető. A vasúti járműveket jellemzően 30-40
évre tervezik, így beszerzésüket megelőzően hosszú időtávra szükséges a koncepcionális
tervezés. A beszerzendő jármű meghatározó paramétereit (maximális sebesség, vontatási
teljesítmény, befogadó-képesség) csak kidolgozott menetrendi koncepció alapján
lehetséges jól megválasztani. A kidolgozott menetrend és a várható utasforgalom alapján
kialakítható az ideális járműparaméter-rendszer (motorvonat egy vagy több kisebb
egységgel a szétkapcsolhatóság miatt, emeletes vagy ívben bedőlő „tilting” jármű a
jelentős utasforgalom, vagy infrastrukturális korlátok miatt, stb.) [Bor07a].

4.4

Javaslat a hazai vasúti mobilitási kínálat-fejlesztési stratégia megalapozására

4.4.1

A hazai mobilitási kínálat korábbi fejlesztési lépései

Az ütemes menetrendi struktúra tervezésével, bevezetésének lehetőségeivel és
annak feltételrendszerével szélesebb körben az egykori VATUKI (Vasúti Tudományos
Kutató Intézet), majd MÁV-FKI (MÁV Fejlesztési és Kísérleti Intézet) keretein belül, de
számos más közlekedéstudományi területen is foglalkoztak a közlekedési szakemberek,
legutóbb Ercsey, Gittinger, Kisteleki, Vincze. Az elmúlt évtizedekben készült
tanulmányokban, publikációkban a készítők felhívták a figyelmet az ütemes menetrend
előnyeire és bevezetésének szükségességére. A kidolgozott menetrendi koncepciók az
ütemes közlekedés megvalósításáig jutottak (a régebbi szakmai felfogásokat meghaladó
szemléletű, az ütemes menetrend előnyeiből levezetett járműfejlesztési stratégia
kidolgozásával együttesen). A korábban megjelentetett elképzelések jellemzően
vonalankénti ütemes menetrendek bevezetésével képzelték el a hálózati struktúrát és
alapvetően – legalábbis a 4.1 fejezetben bemutatott „szigorú” ITF-es szabályok
tekintetében – nem foglalkoztak az integráció kérdésével. A készített tanulmányokban
ugyanakkor megjelent a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés szükségessége is
[Fki96], [Fki00], [Fki04a], [Fki04b], [Fki04c], [Erc05], [Erc06a], [Erc06b], [Erc07].
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Az első lépést az ütemes menetrend felé 1991-ben a MÁV tette meg, a Budapest–
Vác–Szob vasútvonal új ütemes menetrendi kínálatával. Az új menetrend szakított azzal az
évtizedes struktúrával, amelyben csak néhány elővárosi vonat közlekedett reggel Budapest
felé, délután pedig ellenkező irányban, míg napközben és este akár több órás vonatmentes
időszakok maradtak a menetrendben. Az új négyrészes elővárosi motorvonatok
üzembeállításával egyidejűleg bevezetett menetrend nagy sikert aratott és azonnali
utasszám-növekedést eredményezett az 1990-es évek első felében. A bevezetést követő
években a menetrend ütemessége romlott, a fokozatos járatritkítások hatására a rendszer
felszámolásra került.

4.4.2

A mobilitási kínálat hazai fejlesztésének megalapozása, az értékelési
lehetőségek megteremtésének szükségessége

A hazai mobilitási kínálati fejlesztések megalapozásánál a 4.1-4.3 fejezetben
bemutatottak szerint az európai közösségi közlekedés integrált fejlesztési koncepcióját, az
integrált személyszállítási láncok kialakítását és azzal szoros összefüggésben az integrált
ütemes menetrend és a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés megvalósítását
szükséges figyelembe venni.
Az európai gyakorlatban alkalmazott fejlesztési program jellemzője a fokozatos,
egymásra épülő fejlesztések megvalósítása, a rendelkezésre álló erőforrások és a
jelentkező mobilitási igények alapján. A fejlesztési stratégia minden esetben ún.
„szolgáltatási lépcsők” definiálására épül, ahol az elérendő szolgáltatásminőség és az
ahhoz szükséges erőforrások, feltételek meghatározása – kinek, hol, hogyan, mennyiért,
mit kell elvégeznie (pl.: menetrendfejlesztés, járműbeszerzés, pontszerű vagy teljes
pályafejlesztés, villamosítás stb.) – szükséges. A szolgáltatás szakaszos fejlesztésére épülő
stratégia amellett, hogy a szolgáltató számára hosszú távon tervezhető szolgáltatási
minőséget biztosít, lehetővé teszi az állami költségvetések számára a hatékony
forrásallokációt is [Kor07c].
A koncepcionális, innovatív menetrendi fejlesztés, az integrált ütemes menetrend
alapján kialakítható hálózati infrastruktúra-fejlesztési stratégia megvalósítása az utasoknak,
a vasúti társaságoknak, az infrastruktúra-üzemeltetőnek, a vontatási szolgáltatónak
egyaránt jelentős előnyöket biztosít. Magyarországon az európai példák és legjobb
gyakorlatok alkalmazásával és a hazai viszonyokra történő adaptálásával adottak a
feltételei a hatékony fejlesztési koncepció kialakításának (11. ábra).
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ITF rendszerű menetrendi struktúra kialakítása a meglévő vasúti
infrastruktúrán, a rendelkezésre álló eszközökkel, a maximális működési
hatékonyság elérésével
menetrend alapú pályaés állomási
infrastruktúra program

menetrend alapú
járműfejlesztési
program

integráció a közösségi
közlekedési
szektorban

11. ábra
Javaslat a szakaszos fejlesztési koncepció lépéseire
(Forrás: [Kor06])

Borza 2004-ben publikálta az integrált ütemes menetrend hazai vasúti
kialakítását megalapozó, a korszerű vasúti személyszállítás menetrend-szerkezetét
leképező távolsági ütemtérképet (12. ábra) [Bor04a], [Bor04b]. Az integrált ütemes
menetrend első magyarországi vasúti megjelenése 2004. augusztus 29-én a Budapest-VácSzob és a Budapest-Veresegyház-Vác elővárosi vasútvonalakon történt meg [Bor05a],
[Bor05b].
A bemutatott koncepció alapján 2006. december 10-én újabb vasútvonalakon
vezették be az integrált ütemes menetrendet. A célzott, menetrend alapú infrastruktúrafejlesztésre az integrált ütemes menetrend kiterjesztése kapcsán már hazai példa is van: a
2006-ban végrehajtott kisebb felújítási munkákkal sikerült a Miskolc-Nyíregyháza
szakaszon a menetidőt egy óra alá szorítani, ami egyik fontos feltétele volt a 2006.
decemberében bevezetett kelet-magyarországi ütemes menetrendnek [Kor07b], [Bor07b].

12. ábra
A kidolgozott ütemtérkép alapján készített csatlakozási térkép a magyarországi vasúthálózatra
(Forrás [Bor07a])
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Az integrált ütemes menetrend a hazai vasúti személyszállításban a mai napig
szigetszerű maradt, ráadásul a vasúti alkalmazást nem követte a közösségi közlekedési
rendszer szintű integráció, sőt a 2008/2009-es menetrendi időszaktól megkezdődött a
kialakított hálózati rendszer egyes elemeinek kiemelése (járatcsökkentés, csúcsidőszakon
kívüli járattörlés, járatkorlátozás, stb.), ezzel párhuzamosan tovább folytatódik a helyközi
közúti közlekedési mód fejlesztése [Vol09].
A Regionális Közlekedésszervezési Irodák felállításával megkezdődött ugyan a
közösségi közlekedés megrendelő oldali monitoring tevékenysége, azonban ennek
keretében nem készült egységes és átfogó, a közösségi közlekedési módok közötti
optimális munkamegosztást célzó, komplex javaslat. A Közlekedéstudományi Intézet
2008-ban a párhuzamosság, helyettesíthetőség számszerűsítésére vonatkozó tanulmányt
készített. Ez egy ún. konkurenciamutató alkalmazásával vizsgálja a meglévő közösségi
közlekedési módok közötti helyettesíthetőséget. A módszer a vasúti közlekedést érintően
csak a mellékvonalakra alkalmazható és nem ad (közlekedési mód prioritás alapú,
integráción alapuló) közösségi közlekedési rendszer kialakításra vonatkozó iránymutatást
[Alb08].
Az EU közlekedéspolitikáját és annak hazai leképezését magában foglaló EKFS
megállapításai alapján továbbra is várat magára a hazai integrált közösségi közlekedési
rendszer, a közösségi közlekedési módok hatékony együttműködésének kialakítása. A
közlekedési lánc tagjaként hatékonyan működni tudó vasúti közlekedés számára az
elővárosi és a távolsági közlekedésben szükséges továbbra is a fejlesztések biztosítása és a
már megkezdett integrált ütemes menetrend alapú hálózatfejlesztés megvalósítása
[Bor07a], [Bor07b], [Bor08] [Kor07a], [Kor07c], [Itf09].
A vasúti személyszállítás területén a javasolt mobilitási kínálati fejlesztésnek és az
arra épülő menetrend alapú infrastruktúrafejlesztésnek csak kiszámítható és hosszú távon is
biztosított közszolgáltatási szerződéses megrendelés esetén lehet létjogosultsága. A hazai
közösségi közlekedési rendszer megújítása, az optimális munkamegosztás biztosítása és a
költségvetési források hatékony felhasználása érdekében, a rendszer kialakításának
elősegítéséhez a mobilitási kínálat értékelhetőségének és a fejlesztési lehetőségek
hatásvizsgálatának megteremtése szükséges.
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Mobilitási kínálat-értékelő modell meghatározása

Az értekezést megalapozó kutatási eredményeim alapján igazoltam a mobilitási
igények minél magasabb fokú kielégítését lehetővé tevő, az integrált vasúti
személyszállítási szolgáltatásrendszer hatékony fejlesztését elősegítő és az értekezésben
kitűzött hatékonyságjavítási és finanszírozhatósági peremfeltételek mentén megvalósítható
mobilitási kínálati fejlesztések szükségességét. A fejlesztések megalapozásához és a
fejlesztési alternatívák értékeléséhez a mobilitási kínálat „értékességének” és
megfelelésének meghatározása szükséges, amelyhez a disszertációban egy komplex
mobilitási kínálat-értékelő eljárást dolgoztam ki.
Az értékelési eljárás és az abból felépített modell az értékelemzés és a QFD
módszertanok továbbfejlesztésével a vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer
folyamatelemzése során feltárt, funkció- és költségkritikus területeken a hatékony és az
értékesség növelését biztosító fejlesztések megalapozásához szolgál kiindulásul. Az
értékelési eljárás a komplex (diverzifikált, térben és időben, továbbá mennyiségi és
minőségi paramétereiben is eltérő) utasigények műszaki, technológiai, vasúti
személyszállítási folyamat specifikus leképezésén alapul.
Az értékelő modell célja az aggregált igényekből származtatott kereslet azonosítása
alapján a vasúti személyszállítási mobilitási kínálat-megfelelés (az utasigények
szempontjából az értékesség) vizsgálata, a hatékony értékesség-javításhoz szükséges
fejlesztések és intézkedések hatásvizsgálata. Az értékelő modellben utasigény-megfelelési,
fejlesztéshatékonysági, gazdaságossági, műszaki, jogi/környezeti szempontok együttes
figyelembevétele történik.

5.1

A mobilitási kínálat-értékelő modell alapjai

Az értekezés keretein belül a vasúti személyszállítási folyamatelemzés során feltárt,
mind az utasigények (funkció), mind a vasúti személyszállítás gazdaságossági
szempontból
kritikus
területe,
a
mobilitási
kínálattervezés
értékelésére,
fejlesztésvizsgálatára vonatkozó értékelő modellt dolgoztam ki. Az értékelő modellben az
eljutás biztosításához szükséges azon alfunkciókat vizsgálom amelyek közvetlenül
összefüggésbe hozhatóak a menetrendi kínálattal (eljutási lehetőség, utazási idő,
integráció). Az alfunkciókat a 3 táblázat alapján mobilitási kínálatként veszem figyelembe
és együttes vizsgálatukat folytatom a továbbiakban.
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rendszerének kidolgozására együttesen támasztanak igényt a következők:
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és

értékelési

a dinamikusan változó mobilitási igények;
a közösségi közlekedés finanszírozásának optimalizálása;
az integrált közösségi közlekedési láncok kiépítése;
a közlekedési rendszer alapjául szolgáló integrált ütemes menetrend bevezetése;
a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés szükségessége;
a menetrendi kínálat közlekedési módválasztást befolyásoló szerepe.
A mobilitási kínálat-értékelő modell kialakítását az európai közösségi közlekedési
szabványok alapján, az integrált személyszállítási lánc és az integrált ütemes
menetrend jellemzőinek alapul vételével alakítottam ki.
Az értékelő modell kialakításának fő szempontja a mobilitási kínálati változatok
összehasonlító értékelése, illetve a szegmentált utasigényeknek (kereslet) való megfelelés
értékelése, azaz a mobilitási kínálat értékvizsgálata, megfelelés-vizsgálata. Emellett
jelentős szerepe van a modellnek a fejlesztési elképzelések komplex hatásvizsgálatában.
A széleskörű értékelési igény az értékelő modellel szemben megkívánja, hogy az
alkalmas legyen:
egy vagy több viszonylat, akár a teljes vasúti vonalhálózat vagy több közösségi
közlekedési mód vonalhálózata mobilitási kínálatának értékelésére;
a mobilitási kínálati változatok összehasonlító értékelésére;
rendszerszemléletű megközelítés alkalmazására (pl.: járatok helyett az eljutás,
eljutási lehetőség vizsgálatát tegye lehetővé a vonalak közötti integráció szem
előtt tartásával);
az utazási igények térben és időben elkülönített és a lehetséges szegmentációkat
figyelembe vevő vizsgálatára;
a kínálat (mobilitási érték) és a kereslet (mobilitás iránti igények)
összehasonlító elemzésére és megfelelés-vizsgálatára;
mobilitási kínálatfejlesztés és infrastruktúra-fejlesztések hatásainak komplex
értékelésére;
a paraméterezés megfelelő módosításával az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatásrendszer
más
fejlesztési
területeinek
értékelésére,
fejlesztésvizsgálatára is.
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A mobilitási kínálat értékelési paramétereinek meghatározása

A mobilitási kínálat értékeléséhez és a fejlesztési lehetőségek hatásvizsgálatához a
mobilitási kínálatot jellemző paraméterek, jellemzők azonosítása szükséges. A paraméterek
a következők lehetnek:
járatsűrűség (azonos járattípus, összes járattípus);
menetidő;
várakozási idő (átszálláskor);
utazási idő (átszállás esetén a teljes utazáshoz szükséges idő);
járattípusok száma, közlekedési előfordulásuk időbelisége;
üzemidő (hossza, állandósága);
csúcsidőszak (reggeli és délutáni csúcsidőszak aránya, mértéke);
ütemesség (menetvonalak jellege, azonossága)
átszállási rendszer minősége (szimmetria);
menetrendi integráció (vonali, közösségi közlekedési).
A felsorolt paraméterek összetettsége és az értékelési eljárás célja együttesen olyan
matematikai eszközök alkalmazását igényli a mobilitási kínálat értékelésénél, amelyek
alkalmassá teszik a paraméterek rendszerét a modellezés elvégzésére. A modellezés során
a mobilitási kínálat értékességének meghatározása, illetve az igényeknek való
megfelelés minél több paraméter együttes vizsgálatát igényli a modellezés
érzékenységének és pontosságának javítása érdekében. A paraméterek nagy száma és az
értékelés, illetve megfelelés-vizsgálat igénye a matematikai modellezésben a vektoralgebra
eszközeinek alkalmazását teszi szükségessé.
A paraméterek együttes kezelésére a vektoriális módszert alkalmazom úgy, hogy
az egymástól független paramétereket, a paraméterek sorrendiségét megőrizve, egy n
dimenziós vektorba rendezem (1), ahol az egyes paraméterek a vektor koordinátának
feleltethetőek meg. A lineáris algebra műveletei a vektorokra vonatkozóan lehetőséget
biztosítanak az értékelő modellben kitűzött célok elérésére.
⎡ v1 ⎤
⎢v ⎥
⎢ 2⎥
⎢:⎥
v=⎢ ⎥
(1)
⎢ vi ⎥
⎢:⎥
⎢ ⎥
⎢⎣vn ⎥⎦

ahol:

v : mobilitási érték vektor
v i az i -edik mobilitási kínálati paraméter értéke, i = 1,..., n
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A versenyképes mobilitási kínálattal szembeni igények – különös tekintettel az
egyéni közlekedés nyújtotta mobilitási lehetőségre – általános érvénnyel az azonnali
eljutást, továbbá korszerű közösségi közlekedési szolgáltatást (gyorsaságot, minőséget és
kedvező ár/érték arányt) igényelnek annak minden paraméterére vonatkozóan. Az utasok
oldaláról csak szubjektív értelmezésben fogalmazódik meg a felsorolt mobilitási kínálati
paraméterek szerinti igényfelmerülés, ugyanakkor a szolgáltatás értékelhetősége
szempontjából a megfeleltetés mindenképpen szükséges.
A mobilitási igények leképezésével és a mobilitási kínálati paraméterrendszer
funkcionális összevonásával objektíven számszerűsíthető és mérhető értékelő paraméterek
létrehozása szükséges. Az azonosított mobilitási kínálati paramétereknél a kínálatértékelési
szempontból egymással összefüggően kezelhető paraméterek összevonását követően a
mobilitási kínálat kereslet oldali megfeleltetését (a leképezhetőséget) is szem előtt
tartva, a következő – a felmerült funkcióelemeket lehetőség szerint legjobban integráló –
értékelő paramétereket határoztam meg:
átlagos eljutási idő [óra],
átlagos eljutás-gyakoriság [eljutás/óra],
komplex menetrend-szerkezeti mutató (ITF-index) [%].

Az átlagos eljutási idő a menetidő és a várakozási idő és az ezekből származtatott
utazási idő paramétereket tartalmazza. Az átlagos eljutás-gyakoriság a járatsűrűséget, a
járattípusokat, a csúcsidőszakokat, illetve részben az üzemidőt tartalmazza. A komplex
menetrend-szerkezeti mutató az átszállási rendszer minőségét, a menetrendi integrációt és
az ütemességet foglalja magába, továbbá kapcsolatban van az üzemidővel is. A
meghatározott paraméterek a vasúti közlekedés sajátosságai miatt nem tekinthetőek
teljesen függetlennek (pl. az átlagos eljutási időt jelentősen befolyásolhatja az átlagos
eljutás-gyakoriság, különös tekintettel az egyvágányú pályákon kialakuló szűk
keresztmetszetekre).
A három paraméter megfelelő a vektoriális módszer alkalmazására, ahol a
paramétereket rendre egy háromdimenziós vektor koordinátáinak feleltetem meg. A három
dimenzió alkalmazása egyben lehetőséget nyújt a modellezés során az értékelési változatok
ábrázolására egy háromdimenziós vektortérben.
Az értékelő modell – a közösségi közlekedési rendszerek integrációját alapul véve
és értékelését lehetővé téve – egy viszonylattól a teljes közösségi közlekedési hálózatig
terjedően használható. Ez az integrált szemlélet a mobilitási igények felmerülésének is
megfelel, mivel az utasok igénye nem közlekedési mód szerint, hanem a jelentkező
mobilitási igényüknek megfelelően két pont között kívánnak utazni. Az értékelési
paraméterek meghatározásához ezért a viszonylatot a következőképpen definiálom:
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viszonylat: két pont közötti elemi, meghatározott irányú szakasz, amelyhez
mobilitási kínálati paraméterek rendelhetők úgy, hogy azok csak a két kijelölt
pont közötti eljutási lehetőségre vonatkoznak. A két pont lehet bármely a
vizsgált hálózaton található közösségi közlekedési állomás, megállóhely, stb. A
viszonylat értelmezése pl.: A és B állomás közötti eljutás A-ból B-be
irányulóan, vagy két különböző vonal két pontja között (D-ből C-be E-n
keresztül) (13. ábra);
viszonylatok összessége: több viszonylat együttes vizsgálata esetén az „elemi
viszonylatokhoz” tartozó mobilitási kínálati paraméterek összessége (az
egymásnak megfeleltethető paraméterek közötti matematikai művelet a modell
vizsgálati logikájának függvénye: átlag, súlyozott átlag):
o egy vonal kiválasztott viszonylata mindkét irányban (A és B között),
o egy vonal egy kiindulási állomásáról elérhető összes vonali viszonylat
(A és B között A-ból B-ig minden állomásra egy vagy mindkét
irányban),
o egy vonal létező összes viszonylata (A és B állomás között minden
viszonylat egy vagy mindkét irányban),
o két, vagy több csatlakozó vonal különböző viszonylatai (egy, egy-több,
több-több),
o egy teljes vonalhálózat minden létező viszonylata mindkét irányban,
o egy integrált közösségi közlekedési hálózat minden létező viszonylata
mindkét irányban.

E

C

D
B

A
13. ábra
Példa a viszonylat és vonalhálózat értelmezésére
(Forrás: Saját szerkesztés)

A vonalak közötti integráció vizsgálata és a mobilitási igények együttes
számbavétele az integrált közlekedési lánc szempontjából kiemelt jelentőségű, így a
vonalak közötti eljutási lehetőség vizsgálata (legyen az közvetlen vagy átszállásos) az
értékelő modell paramétereiben is megjelenik.
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A komplex értékelő modellben a mobilitási kínálat térbeli vizsgálata (topológia)
mellett az időbeliség is fontos szerepet kap. Az időbeliség két területen jelentkezik:
egyrészt a vizsgált eljutási lehetőségek meghatározott időintervallumban való előfordulása
(pl. egy napon belül az üzemidő) szempontjából, másrészt az utasforgalmi csúcsok esetén
(napi ingázó elővárosi hivatásforgalomban a reggeli és a délutáni, a heti ingázó távolsági
hivatásforgalomban a péntek és a vasárnap délutáni). A hivatásforgalmi csúcsok kezelésére
az ITF-ben az alapütemen felül ún. csúcsidőszaki betétjáratok szolgálnak.
Az értékelő modell alapvetően az alapütem és a csúcsidőszaki betétjáratok
nyújtotta mobilitási kínálatot együttesen értékeli (különös tekintettel a térben és időben
teljes körű vasúti személyszállítási, illetve a közösségi közlekedési rendszer szintű
alkalmazhatóságra). Egyes – hivatásforgalmi szempontból kiemelten érintett – vonalak,
vagy viszonylatok esetén szükséges lehet a csúcsidőszakok kiemelt értékelése, ezért a
modell keretein belül lehetőséget kell biztosítani a csúcsidőszaki mobilitási kínálat
értékelésére is. A paraméterek definiálása során alapértelmezésben az alapütem és a
betétjáratok együttes számbavétele történik, helyenként külön meghatározva a
csúcsidőszaki számítási metódust is.

5.2.1

Átlagos eljutási idő meghatározása

Az eljutási idő egy adott eljutáshoz kapcsolódó viszonylaton az eljutáshoz tartozó
megállási rendet figyelembe véve a mindenkor érvényes pályasebesség kihasználásával (és
az érvényben levő állandó és ideiglenes lassújelek együttes figyelembevételével)
meghatározható menetidő, amely átszállás esetén magában foglalja a csatlakozási
várakozási időt is. Az átlagos eljutási idő számítása az azonos viszonylaton közlekedő
eltérő megállási rendű járatok (személy, gyorsított, gyors stb.), az átszállási idők
esetlegesen eltérő értékei és esetenként a két végpont közötti eltérő útirány miatt szükséges
egy vizsgált viszonylaton belül is.
k

t=

∑t
i =1

ni

t:
n:

(2)

k

∑n
i =1

ahol

⋅ ni
i

tn :

az átlagos eljutási idő [óra];
a megegyező eljutási idővel rendelkező eljutási lehetőségek száma (a
vizsgált időintervallumra vonatkoztatva: 24 óra vagy üzemidő);
az egyes eljutási lehetőségekhez tartozó eljutási idő (az átszállási

k:

időt is tartalmazva) [óra].
a különböző eljutás-típusok száma ( i : 1,..., k )
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Az átlagos eljutási idő számításakor az egy viszonylathoz tartozó, de eltérő
útirányok esetén az értékeléskor rögzíteni szükséges a lehetséges és racionálisan felmerülő
eltérő útirányok számát és paramétereit.
Az átlagos eljutási idő alapértelmezés szerint, a definíció alapján nem tartalmazza a
kiindulási ponton felmerülő várakozási időt. Helyi közlekedés esetén felmerülhet
alkalmazásának szükségessége a gyakori járatkövetés miatt. Az elővárosi kötöttpályás
közlekedésnél a vonzáskörzet középpontjához közeledve, az ún. belső zónában, az
elővárosi közlekedés helyi közlekedési funkcióját feltételezve jelenhet meg a várakozási
idő eljutási időbe történő integrálásának igénye. A várakozási idő ebben az esetben az
eljutási idő növekményeként jelenik meg, és alapütemet feltételezve az eljutáshoz
kapcsolódó alapütem felével számítható. Csúcsidőszakban pedig az alapütemben
közlekedő és a csúcsidőszaki betétjáratok adta „átlagos ütem” felével számolható.
Az átlagos eljutási idő számításakor az alapütem és a betétjáratokkal kiegészített
csúcsidőszakok esetén nincs eltérő számítási eljárás, a betétjáratok alkalmazásával azok
típusától (személy vagy gyorsított járat), a vonali infrastruktúrától (kapacitás) és a
menetrendi struktúrától függően csökkenthetik, de esetenként akár növelhetik is az átlagos
eljutási időt. Jellemző megoldás az elővárosi vonalakon a hivatásforgalmi
csúcsidőszakokban ún. gyorsított járatok alkalmazása, amelyek csak a nagyobb forgalmú
állomásokon állnak meg, ezáltal a csúcsidőszakban az érintett állomások tekintetében az
alapütemhez viszonyítva csökkentik az átlagos eljutási időt.

5.2.2

Átlagos eljutás-gyakoriság meghatározása

Az átlagos eljutás-gyakoriság alatt a vizsgált viszonylaton (a vizsgált két
viszonylati végpont között meghatározott útvonalon vagy útvonalakon, közvetlen vagy
átszállásos) az eljutási lehetőségek számát jelenti.
f =

ahol

n
t

(3)

f:

eljutás-gyakoriság [eljutás/óra];

n:
t:

eljutási lehetőségek száma;
vizsgált időintervallum: 24 óra, vagy üzemidő (az üzemidőt a
jellemző európai gyakorlatnak megfelelően 5:00 – 23:00 közötti
időszakra, napi 18 órás intervallumra értelmezzük, mértéke
közlekedési rendszertől, közszolgáltatási szerződési kötelezettségtől
függően eltérő lehet).
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Az eljutás-gyakoriság értékelése során az eltérő utazási szokások miatt figyelmet
kell fordítani az eljutás-gyakoriság időbeni vizsgálatára és értékelési lehetőségének
megteremtésére. Ezek alapján a teljes üzemidőre vonatkoztatott átlagos eljutás-gyakoriság
mellett az alapütemre és a csúcsidőszakokra vonatkozó eljutás-gyakoriság vizsgálata is
szükséges lehet. Az alapütemi és a csúcsidőszaki eljutás-gyakoriság definiálásához a
csúcsidőszakok meghatározása szükséges (14. ábra).
t cs r

f, n

t cs d

6

12

18

24

t

tü
14. ábra
A járatsűrűség alakulása az üzemidőre ( tü ) és a csúcsidőszakokra ( tcs r , tcs d )
(Forrás: Saját szerkesztés)

Az alapütemhez tartozó eljutás-gyakoriság meghatározása:
fa =

ahol

fa :
na :

t:

na
t

(4)

alapütemhez tartozó eljutás-gyakoriság;
alapütemhez tartozó eljutási lehetőségek száma;
24 óra, vagy üzemidő ( t ü : 5:00 – 23:00 óra között).

A csúcsidőszaki átlagos eljutás-gyakoriság meghatározása:

f cs =
ahol

na ⋅

t cs r + t cs d
t
t cs r + t cs d

+ ncs

(5)

f cs :
ncs :

csúcsidőszaki átlagos eljutás-gyakoriság;
csúcsidőszaki többlet eljutási lehetőségek száma (betétjáratok,

t csr :

mentesítő járatok);
reggeli csúcsidőszak: 6:00 – 9:00;

t csd :

délutáni csúcsidőszak:15:00-19:00.

A csúcsidőszaki átlagos eljutás-gyakoriság számítása során további finomhangolás
lehetséges külön a reggeli és a délutáni csúcsidőszakra vonatkoztatott eljutás-gyakoriság
számítása esetén.
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Az átlagos eljutás-gyakoriság az alapütem és a csúcsidőszak értékelése esetén:
f =

na + ncs
t

(6)

Az átlagos eljutás-gyakoriság számításakor az átlagos eljutási időnél
meghatározottak alapján definiálni szükséges az alternatívaként figyelembe vehető eltérő
útirányok számát.

5.2.3

Komplex menetrend-szerkezeti mutató meghatározása

A komplex menetrend-szerkezeti mutató (továbbiakban: ITF-index) alatt a vizsgált
viszonylatra érvényes, a mobilitási kínálatot meghatározó eljutási lehetőségek
„szerkezetére” jellemző mutató értendő, amely az ütemességet, a szimmetriát és a
csatlakozások minőségét együttesen, integráltan jellemzi. A három tényező együttesen
egyúttal megadja az adott menetrendi szerkezet integrált ütemes menetrend szabályainak
való megfelelőségét. A komplex menetrend-szerkezeti mutató számításánál jelentős
szerepe van az alapütemnek és a csúcsidőszaki betétjáratoknak, ez minden mutató esetén
részletesen bemutatásra kerül.
Az ITF-index meghatározása a [Kor06] publikációban kidolgozott mutató
továbbfejlesztésével a következő tényezők alapján történik:
ütemességi mutató ( P );
szimmetriamutató ( S );
csatlakozási mutató ( C ).

Az ütemességi mutató megmutatja az ütemes eljutási lehetőségek arányát az
összes eljutáshoz viszonyítva:
P=

Np
Nö

Nö =
ahol

t
Tp

(7)
(8)

P:
Np:

ütemességi mutató [%];
ütemes eljutási lehetőségek száma;

Nö :
Tp :

összes eljutási lehetőségek száma;
alapütem (30, 60, 120 perc).

61

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

Az ütemesség mértékének meghatározása szempontjából az értékeléskor definiálni
szükséges a vizsgálati alapütem mértékét, mivel ez jelentősen befolyásolja az ütemességi
mutató alakulását. Az alapütemet jellemzően a 60 perces intervallumra vizsgáljuk, az
elővárosi közlekedésben 30 perces alapütem szerinti értékelés adhat reális képet a
mobilitási kínálatról.
Az ütemesség vizsgálata az átszállásos eljutási lehetőségek esetében is
értelmezhető, ott az átszállásos eljutást reprezentáló, kapcsolódó menetvonalak együttesen
esnek az ütemességi vizsgálat alá. Az ütemes eljutási lehetőségek számának
meghatározásakor tehát az átszállásos eljutások esetén akkor értelmezhető az ütemes
eljutás, ha mindkét rész-eljutást biztosító menetvonal ütemesnek minősül.
A csúcsidőszaki betétjáratok az ütemességi mutató értékét az alapütemhez történő
viszonyítás miatt alapvetően nem befolyásolják. Amennyiben a hivatásforgalmi
csúcsidőszakban az utasforgalom az alapütem időszakos „figyelmen kívül hagyását” és
jelentős számú az alapütembe nem illeszthető járat beállítását igényli, akkor a mutató
értéke természetszerűleg romlik, mivel az alapütemnek megfelelő és a számítás során
figyelembe veendő időintervallum csökken.
A szimmetria mutató megmutatja a szimmetrikus eljutási lehetőségek arányát az
összes eljutáshoz képest:
S=

ahol

S:
Ns :
Nö :

Ns
Nö

(9)

szimmetria mutató [%],
szimmetrikus eljutási lehetőségek száma,
összes eljutási lehetőség.

A szimmetrikus eljutási lehetőségek esetén (részletesebben a 4.2 pontban) az utas
visszautazási lehetőségét értjük (megfelelő feltételrendszer mellett, pl. adott üzemidőben
vagy egyéb intervallumban). A szimmetria mutató számítása a jellemző utazási igények
miatt szükséges (az utasok jellemzően azonos útvonalon utaznak oda és vissza, utazási
motivációjuktól függő időintervallumban és rendszerességgel). Abban az esetben, ha egy
adott eljutáshoz nincs eljutási szimmetria-pár, eljutási problémák adódnak (pl. oda irány
esetén még működik a csatlakozás a két érintett vonal között, visszaút esetében azonban
nincs csatlakozás a két vonal között).
Az alapütemen felül közlekedő csúcsidőszaki eljutási lehetőségek (betétjáratok)
rendszerint nem rendelkeznek szimmetrikus menetvonal párral (mivel ezek az eljutási
lehetőségek a jellemzően egyszerre egy irányban megjelenő hivatásforgalmi igényeket
szolgálják). A csúcsidőszaki betétjáratok alkalmazása esetén a szimmetria mutató értéke
romlik. A mobilitási kínálat értékelése során az objektív összehasonlíthatóság érdekében

62

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

szükséges lehet a szimmetria mutató alapütemre történő vizsgálata. Ebben a szimmetrikus
eljutási lehetőségek számát az alapütemre vonatkoztatott eljutási lehetőségek számához
viszonyítjuk.

A csatlakozási mutató a minőségi csatlakozásokkal rendelkező átszállásos vagy
átszállás nélküli eljutási lehetőségek száma az összes eljutási lehetőséghez képest:
C=

ahol

C:
Nk :
N cm :
Nö :

N k + N cm
Nö

(10)

csatlakozási mutató [%];
közvetlen eljutási lehetőségek száma;
minőségi csatlakozásos eljutási lehetőségek száma;
összes eljutási lehetőség száma.

A csatlakozások minősége alapjául szolgál az integrált ütemes menetrend és az
integrált közlekedési láncok kialakításának. Az intermodális közlekedési csomópontok
kialakításakor a minőségi átszállás megteremtése elsődleges szempont.
A csatlakozást a közlekedési csomópont infrastruktúrája alapján minőséginek
tekintjük a következők szerint:
közös peronos átszállás esetén 3 percen belül;
szintbeli átszállás esetén 5 percen belül;
alul-, vagy felüljárós átszállás esetén 8 percen belül;
egyéb (nagyobb távolság megtétele esetén: főpályaudvar, jelentős forgalmú és
nagy kiterjedésű intermodális csomópont) esetben 10-15 percen belül.
A csatlakozási mutató értékét a csúcsidőszaki betétjáratok kis mértékben
befolyásolhatják (viszonylatonként eltérő módon, esetenként javíthatják vagy ronthatják) a
mutató értékét, ettől függetlenül külön számítási eljárás meghatározása nem szükséges.

Az ITF-index értékét az ütemességi, a szimmetria és a csatlakozási mutató
szorzataként állítjuk elő:
I = P ⋅ S ⋅ C [%]

(11)

ahol: I 0 ≤ I ≤ 100% közötti érték lehet. Ha I = 100% , akkor az adott eljutási
lehetőséghez tartozó mobilitási kínálat teljes mértékben megfelel az integrált
ütemes menetrend szabályainak.

63

Az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer feltételeinek kidolgozása

Kormányos László

Az ITF-index számítása során az alapütemen felül alkalmazott csúcsidőszaki
betétjáratok miatt az ütemességi és a csatlakozási mutatónál kisebb mértékű, a szimmetria
mutatónál akár jelentősebb csökkenés is előfordulhat, ami az ITF-index számítási
metodikája alapján kihatással van az index értékére is. A mobilitási kínálat-értékelő modell
rugalmasságát mutatja, hogy a csúcsidőszaki betétjáratok miatt az ITF-index értékében
bekövetkező csökkenés mellett – kifejezetten a csúcsszerűen megjelenő mobilitási
igényeknek megfelelve a betétjáratok miatt – az átlagos eljutás-gyakoriság minden esetben,
az átlagos eljutási idő pedig a gyorsított betétjáratok esetén csökken, így a mobilitási
kínálat értéke összességében nő. Ez a példa is jól mutatja, hogy az értékelő modell reálisan
tudja értékelni a mobilitási kínálat összetétel-változását.

5.3

A mobilitási kínálati értékvektor meghatározása és számítása

A mobilitási kínálat tervezésével összefüggő értékelési rendszernél azonosított
paraméterek együttes vizsgálata – különös tekintettel a vonalhálózat bármely elemén
történő vizsgálati lehetőségekre – vektoriális módszerrel kezelhető és ábrázolható egyben
[Kor04].
Az értékvektor a mobilitási kínálat értékelési paramétereiből állítható elő úgy, hogy
a mobilitási kínálati paraméterek rendre megfeleltethetőek az értékvektor koordinátáinak a
következők szerint:
⎡ vt ⎤
(12)
v = ⎢⎢v f ⎥⎥
⎢⎣ v I ⎥⎦
ahol

v:
vt :
vf :

mobilitási kínálati értékvektor;
átlagos eljutási idő koordináta;
átlagos eljutás-gyakorisági koordináta;

vI :

ITF-index koordináta.

Amennyiben az értékelés egynél több viszonylatot érint, akkor a mobilitási
értékvektor meghatározásához a mobilitási kínálat-értékelési paraméterekhez tartozó
koordináták mindegyikénél egy, az érintett viszonylatok számától függő sorozatot kapunk.
Egy n állomásból és megállóhelyből álló vonal értékelése esetén értékelési
paraméterenként egy „ n × n elemű” sorozatot kapunk, amelyet mátrixba rendezve célszerű
kezelni a továbbiakban. Az így felállított mátrixok i -edik sorának j -edik eleme az i és j
állomások közötti viszonylat adott mobilitási kínálati érték paraméterének értékét fogja
megmutatni az i -ből j -be irányuló viszonylatra. Az ellentétes irányú viszonylatok adatai
(pl. j -ből i -be) a mátrix főátlójára tükrözve megtalálhatóak. A mátrixok főátlóiban 0
érték szerepel minden esetben.
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Ezek alapján szükséges felvenni a vizsgált viszonylatokra vonatkozó átlagos
eljutási idő, átlagos eljutás-gyakoriság és ITF-index értékeket tartalmazó mátrixokat a
következők szerint.
⎡t11
⎢t
⎢ 21
T =⎢ .
⎢
⎢.
⎢⎣tn1

.

.

.

.

.

.

. tij
. .

.
.

.

.

ahol

.
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⎢ 21
F =⎢ .
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⎢⎣ f n1
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⎤
⎥
⎥
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⎡ I11
⎢I
⎢ 21
I =⎢ .
⎢
⎢ .
⎢⎣ I n1

.
.

.
.

. I ij
. .
. .

T:

viszonylati átlagos eljutási idő mátrix;

F:

viszonylati átlagos eljutás-gyakorisági mátrix;

I:

viszonylati ITF-index mátrix.

I1n ⎤
. ⎥⎥
.
. ⎥
⎥
. I n −1n ⎥
. I nn ⎥⎦
.
.

(13)

Több viszonylat együttes értékelésekor az értékvektor koordinátái az egyes elemi
viszonylatokra meghatározott kínálatértékelési paraméterek átlagolásával állíthatóak elő, a
következőképpen:
⎡ n n ⎤
⎢ ∑∑ tij ⎥
⎢ i =1 j =1 ⎥
⎢ n2 − n ⎥
⎢
⎥
⎥
⎡ vt ⎤ ⎢ n n
⎢ ∑∑ f ij ⎥
⎢
⎥
(14)
v = ⎢v f ⎥ = ⎢ i =1 j =1 ⎥
2
⎢⎣ vI ⎥⎦ ⎢ n − n ⎥
⎢
⎥
⎢ n n
⎥
⎢ ∑∑ I ij ⎥
⎢ i =1 j =1 ⎥
⎢ n2 − n ⎥
⎣
⎦
n

ahol

n

∑∑ t
i =1 j =1
2

ij

: átlagos utazási idő mobilitási kínálati értékvektor-koordináta a
n −n
viszonylati átlagos eljutási idő mátrix kifejtésével, számtani átlagolással;
n

n

∑∑ f
i =1 j =1
2

ij

: átlagos eljutás-gyakoriság mobilitási kínálati értékvektorn −n
koordináta a viszonylati átlagos eljutás-gyakorisági mátrix kifejtésével,
számtani átlagolással;
n

n

∑∑ I
i =1 j =1
2

ij

: átlagos ITF-index mobilitási kínálati értékvektor-koordináta a
n −n
viszonylati ITF-index mátrix kifejtésével, számtani átlagolással.
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A vektor előállítása során az elemi viszonylatok közötti súlyozás is lehetséges,
abban az esetben nem átlagolás, hanem súlytényezőkkel szorzás szükséges. A súlyozás
lehetséges módjai az értékesség megfelelés meghatározása, illetőleg a fejlesztések
értékesség-vizsgálata kapcsán az 5.5, illetve az 5.6 fejezetben megtalálhatóak.
A mátrixba rendezés lehetőséget nyújt arra is, hogy ha egy értékvizsgálatnak a célja
egy állomásról kiinduló összes viszonylat együttes vizsgálatának elvégzése (feltételezve,
hogy korábban megtörtént már az összes viszonylat mobilitási kínálati paramétereinek
felvétele), akkor a paraméterenkénti viszonylati mátrixok és egy – a vizsgálandó kiindulóvagy célállomást jellemző sor- vagy oszlopindex szerinti – sor-, illetve oszlopvektorral
való szorzás eredményeképpen megkaphatjuk a kiválasztott állomásról kiinduló vagy
éppen az oda irányuló összes vizsgált viszonylat paraméter értékét a következők szerint:
Ha

t i = 1 , és t1 , t2 ..ti −1 , ti +1...t n = 0 akkor

ti = [t1 ... ti

ahol

⎡t11
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(15)

t i : i -edik állomásról az összes i állomást érintő viszonylaton mért átlagos

eljutási idő vektor.
A vektor mátrix szorzattal tehát könnyen és hatékonyan meghatározhatóak kiemelt
viszonylati kiinduló pontok. Amennyiben azt vizsgáljuk, hogy egy adott állomásra irányuló
viszonylatokhoz milyen paramétersorozat tartozik (a bemutatott példánál az átlagos eljutási
időre vonatkozóan), akkor az átlagos eljutási idő viszonylati mátrixot egy olyan
oszlopvektorral szorozzuk, amelynek pl. j -edik eleme szerinti kifejtésnél (ahol a t j = 1 és
a többi koordináta 0) a j -edik állomásba „tartó” viszonylatokhoz rendelt átlagos eljutási
idő értékeket kapjuk oszlopvektor formájában.
Az intermodális közlekedési csomópontnál a kiinduló, illetve oda irányuló eljutási
lehetőségek kiemelt vizsgálata azért is fontos, mert megfelelő a csomópontok kapacitása,
és a minőségi átszállás biztosítása szempontjából az infrastrukturális feltételek biztosítása a
teljes közlekedési rendszer-igénybevételi hajlandóságot befolyásolja.

5.4

A mobilitási keresleti vektor meghatározása és számítása
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A mobilitási kínálattervezés alapja az utasigények, preferenciák ismerete. A
mobilitási kínálattal szembeni igények többek között térben és időben, összetettségben
eltérőek. Azonosításukhoz és a mobilitási kínálattervezés során történő számbavételükhöz
szegmentáció szükséges, amely az igényeknek megfelelő, optimális fejlesztés
megvalósítását eredményezi. A mobilitási kínálattervezés szempontjából releváns
szegmentálást a következő szempontok szerint célszerű kialakítani:
utazási motiváció (hivatásforgalmi, szabadidős, üzleti);
utasok demográfiai összetétele (kor, nem, végzettség);
együtt utazók száma (egyedül, többen, nagy csoportban);
utazás külső körülményei (napszak, évszak);
utazás típusa (elővárosi, nagytávolságú, regionális, helyi);
településszerkezet (településméret szerinti).
A térben és időben, továbbá szegmentációnként eltérő összetettségben jelentkező
igények összessége adja a mobilitással szembeni keresletet, miután az igényeket
valamilyen reprezentatív felmérés validálásával azonosítottuk.
Az értékelő modell keresleti oldalán a mobilitási kínálati értékvektor
koordinátáiként azonosított és alkalmazott paramétereknek megfelelő, az igényeket
számszerűsítő paraméterekből álló keresleti vektort definiálunk, ahol a mobilitási igény
vektoriális értelmezésekor a kereslet a mobilitási szükséglet kielégítésére lehetőséget
biztosító mobilitási kínálatra vonatkozik. A keresleti vektornál a szegmentálás során az
eltérő utasigények együttes kezelése történik meg, a vizsgált viszonylathoz és a kiválasztott
szegmentációhoz tartozó összetétel (súlyozás) szerint.
A keresleti vektor felépítése leképezi a mobilitási kínálat értékelésére definiált
értékvektort a következő megfeleltetés alapján:

⇒
átlagos eljutási idő
átlagos eljutás-gyakoriság
⇒
komplex menetrend-szerkezeti mutató ⇒

utazási idő
időbeli hozzáférés
megjegyezhetőség, kiszámíthatóság.

A keresleti vektor alapjául szolgáló keresleti mátrix elemei piackutatások,
utaskikérdezések elemzését követően határozhatóak meg, ugyanakkor az
összehasonlíthatóság és az egységes értékelhetőség érdekében a következő elméleti
megközelítés szerint is előállíthatóak:
Az átlagos eljutási időnek megfeleltethető igény meghatározása: az az elméleti
minimális eljutási idő, amely az adott eljutáshoz tartozó viszonylaton, a
pályasebesség maximumára számított és közvetlen eljutást feltételező, a
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célállomásig megállás nélküli eljutáshoz tartozó eljutási idő (megállás nélküli
közlekedést feltételező tiszta menetidő). Az átlagos eljutási idő meghatározása
történhet alternatív közlekedési mód (egyéni közlekedés) figyelembe vételével
is, ennek mérhetősége azonban nem egzakt, így az összehasonlíthatóságot nem
teszi lehetővé.
Az átlagos eljutási gyakoriságnak megfeleltethető igény meghatározása: elvárt
járatgyakoriság az alapütemre, illetve a csúcsidőszakra vonatkozóan. Ez egy
adott szegmentáció esetén szegmensenként eltérő lehet. (utazási motiváció
szerinti szegmentáció esetén a hivatásforgalmi utasok csúcsidőszakban akár 15
perces, azon kívül alapütemként 30 perces követést „igényelnek”, míg a többi
szegmens – szabadidős és üzleti célú utazások – számára, az alapütemre
vonatkoztatva egységesen elfogadható a 60 perces követés).
ITF-indexnek megfeleltethető igény meghatározása: a három menetrendszerkezeti mutatóra együttesen meghatározott érték, amelynek összetevőire
(ütemesség, szimmetria és minőségi csatlakozási arány) vonatkozóan az
elvárást általában szegmentációtól függetlenül 100%-nak tekinthetjük. Az ITFindex esetében is előfordulhat olyan, hogy az egyik utasszegmens az átszállások
minőségére vonatkozóan nem mutat jelentős elvárást, mert az eljutása során az
átszállás helyszíne egy szolgáltató központ, ahol a minőségi csatlakozás helyett
a következő továbbutazási lehetőségig szolgáltatások igénybevételével tölti az
időt. Az átszállások minősége a közvetlen eljutások esetén nem értelmezhető,
így a csatlakozási mutató értéke ezekben az esetekben 100%.

A fenti definíció alapján kialakítható és általános érvénnyel alkalmazható elvárásrendszer alapja tehát egy integrált ütemes menetrendi szerkezet, szimmetrikus csatlakozási
rendszer, legalább óránkénti eljutási lehetőséget biztosító alapütemmel és a lehetőség
szerinti gyors eljutás kínálatával (gyorsított alap-járattípusokkal, illetve az átszállási idő
minimalizálásával, egyúttal a minőségi csatlakozások biztosításával).
Az előzőekben bemutatott megfeleltetés a keresleti vektor koordinátáinak
meghatározására szolgál, a vektor előállításához azonban az igények szegmentáció szerinti
meghatározása és ennek matematikai felírása szükséges. Mivel az egyes szegmentációkhoz
tartozó szegmensszámok eltérőek, de minden szegmensben minden igényparaméterre
vonatkozó érték előfordul, az így előálló 3 × n értéket tartalmazó sorozat szintén mátrixos
formában írható föl. A mátrix elemeinek sorindexét a mobilitási kínálati értékvektor
paraméterek, oszlopindexét pedig a szegmensek száma határozza meg. A mobilitási
kínálattal szemben támasztott elvárásokra vonatkozó szegmentáció szerinti mobilitási
keresleti mátrix a következőképpen írható föl:
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⎡ d t1
D m = ⎢⎢d f 1
⎢⎣ d I 1
ahol

dt2

...d tk ...

d tm −1

df2

...d fk ... d fm −1

dI2

...d Ik ... d Im −1

d tm ⎤
d fm ⎥⎥
d Im ⎥⎦
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(16)

Dm : szegmentációs keresleti mátrix;

m:

az alkalmazott szegmentációhoz tartozó szegmensek száma
( k = 1,..., m );
d tk : a k -adik utasszegmens utazási időre vonatkozó igénye;
d fk : a k -adik utasszegmens időbeli hozzáférésre vonatkozó igénye;
d Ik : a k -adik utasszegmens kiszámíthatóságra vonatkozó igénye.

A mobilitási igények komplex értékeléséhez a mobilitási kínálati értékességvizsgálat során kiválasztott viszonylaton vagy a viszonylatok összességén
(viszonylatonként külön-külön) szükséges a keresleti mátrix elemeinek meghatározása a
különböző szegmentációkhoz tartozó szegmensek közötti súlyozás együttes
meghatározásával.
A mobilitási keresleti mátrixhoz viszonylatonként értelmezhető egy szegmentációs
súlyvektor (17), amely megadja a kiválasztott szegmentáció-típus szerint a szegmensek
egymáshoz viszonyított arányát.
⎡ z1 ⎤
⎢z ⎥
⎢ 2⎥
⎢:⎥
z=⎢ ⎥
(17)
⎢ zk ⎥
⎢:⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ zm ⎥⎦
Ahol

z : szegmentációs súlyvektor;

z k : a szegmensenkénti arány ( k = 1,..., m ) és

m

∑z
k =1

k

= 1.

A szegmentáció szerinti keresleti mátrix és a szegmentációs súlyvektor szorzata
alapján, viszonylatonként előállítható az értékelő modellben azonosított paraméterek
szerinti, a kiválasztott szegmentáció szerint, szegmensenkénti arányokkal súlyozott
keresleti vektor (18).
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⎡ d t1
v D = D m ⋅ z = ⎢⎢d f 1
⎢⎣ d I 1

dt2
df2
dI2

...d tk ... d tm −1
...d fk ... d fm −1
...d Ik ... d Im −1
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⎡ z1 ⎤
⎢z ⎥
d tm ⎤ ⎢ 2 ⎥ ⎡ v Dt
⎢ : ⎥ ⎢
d fm ⎥⎥ ⋅ ⎢ ⎥ = ⎢v D f
z
d Im ⎥⎦ ⎢ k ⎥ ⎢⎣ v DI
⎢ : ⎥
⎢ ⎥
⎢⎣ z m ⎥⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

(18)

vD : a mobilitási kínálatra vonatkozó, szegmentációs keresleti vektor.

ahol

vDt : az utazási időre vonatkozó szegmentációs keresleti vektor-koordináta
vD f : az időbeli hozzáférésre vonatkozó szegmentációs keresleti vektor-

koordináta;
vDI : a kiszámíthatóságra vonatkozó szegmentációs keresleti vektorkoordináta.
Az utazási motivációk szerinti igények nem feltétlenül térnek el viszonylatonként,
továbbá egy adott vonal viszonylatainak vizsgálatakor még az összetételük is megegyező
lehet. A modell teljes értékűsége érdekében, a teljes hálózati értékelés feltételeinek
megteremtése céljából viszonylatonként külön szükséges a keresleti vektor bemutatott
előállítása.
Több viszonylat együttes értékelése esetén a viszonylatonként képzett (az adott
viszonylathoz tartozó szegmentációs és szegmensenként súlyozott) keresleti vektorok
együttes értékelése, az egyes viszonylatokhoz tartozó súlyozott keresleti vektorok
koordinátáinak átlagolásával történik, a mobilitási kínálati értékvektor számításának
megfelelően:
⎡t d11
⎢t
⎢ d 21
TD = ⎢ .
⎢
⎢ .
⎢t d
⎣ n1

ahol

.
.

.
.

. t d ij
. .
.

.

t d1 n ⎤
⎡ f d11
⎥
⎢f
. ⎥
⎢ d 21
.
. ⎥ F =⎢ .
⎥ D ⎢
. t d n −1 n ⎥
⎢ .
⎢ fd
. t d nn ⎥⎦
⎣ n1
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

f d ij
.

.
.

.

.

.

f d1 n ⎤
⎡ I d11
⎥
⎢I
. ⎥
⎢ d 21
. ⎥ I =⎢ .
⎥ D ⎢
f d n −1 n ⎥
⎢ .
⎢I d
f d nn ⎥⎦
⎣ n1

. .
. .
. I d ij
. .
. .

. I d1 n ⎤
.
. ⎥⎥
.
. ⎥ (19)
⎥
. I d n −1 n ⎥
. I d nn ⎥⎦

TD :

viszonylati átlagos utazási idő keresleti mátrix;

F D:

viszonylati átlagos időbeli hozzáférési keresleti mátrix;

I D:

viszonylati kiszámíthatósági keresleti mátrix.
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Több viszonylat együttes értékelésekor a keresleti vektor az egyes elemi
viszonylatokra meghatározott értékek átlagolásával állítható elő a következőképpen:
⎡ n n
⎢ ∑∑ t d ij
⎢ i =1 j =1
⎢ n2 − n
⎢
⎡ vDt ⎤ ⎢ n n
f d ij
⎢ ⎥ ⎢
vD = ⎢vD f ⎥ = ⎢ ∑∑
i =1 j =1
⎢ vD ⎥ ⎢ n 2 − n
⎣ I⎦ ⎢
⎢ n n
⎢ ∑∑ I d
⎢ i =1 j =1 ij
⎢ n2 − n
⎣
n

ahol

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(20)

n

∑∑ t
i =1 j =1
2

d ij

n −n

:

átlagos utazási idő szegmentációs keresleti vektor-koordináta a

viszonylati átlagos utazási idő keresleti mátrix kifejtésével, számtani
átlagolással;
n

n

∑∑ f
i =1 j =1
2

d ij

n −n

:

átlagos időbeli hozzáférés szegmentációs keresleti vektor-

koordináta a viszonylati átlagos időbeli hozzáférés keresleti mátrix
kifejtésével, számtani átlagolással;
n

n

∑∑ I
i =1 j =1
2

d ij

n −n

:

átlagos

kiszámíthatósági

szegmentációs

keresleti

vektor-

koordináta a viszonylati kiszámíthatósági keresleti mátrix kifejtésével,
számtani átlagolással.

5.5

A mobilitási kínálat-megfelelés meghatározása

A mobilitási kínálat-értékelő modellben a kínálati értékvektor és a keresleti vektor
együttesen adnak lehetőséget a mobilitási kínálat-megfelelés vizsgálatára, valamint a
mobilitási kínálatfejlesztés során az értékesség elvárásoknak megfelelő mértékű és
„irányú” javítására. A megfelelés a két vektor koordinátánkénti megfeleltetésével egy %-os
megfelelési értékkel (megfelelés-vektor), vagy a két vektor különbségét képezve egy
eltérési értékkel (eltérés-vektor) definiálható. A megfelelés vektor alkalmazásával egyes
viszonylatok objektív összehasonlítására van lehetőség abban az esetben is, ha a vizsgált
viszonylatok
egymástól
eltérő
jellemzőkkel
rendelkeznek
(pályasebesség,
állomástávolság). A megfelelés vektor mellett – kiegészítő jelleggel a megfelelés javítási
irányának meghatározása céljából – az eltérésvektor használatával egy-egy viszonylaton
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mobilitási kínálati paraméterenként meghatározhatóak a megfelelés javításához szükséges
értékesség-növelési lépések.
Egy viszonylat vizsgálata esetén a mobilitási kínálati értékvektor és a keresleti
vektor összevetésével a megfelelés vektor előállítás a következők szerint történik:
⎡ vt ⎤
v = ⎢⎢v f ⎥⎥
⎢⎣ v I ⎥⎦

⎡ v Dt
⎢
v D = ⎢v D f
⎢vD
⎣ I

:

⎤
⎥
⎥ (21)
⎥
⎦

A mobilitási kínálati értékvektor ( v ) és a mobilitási keresleti vektor ( v D )
koordinátánkénti megfeleltetésének eredményeképpen kapjuk meg a mobilitási kínálatmegfelelés vektort ( v% ). A koordinátánkénti összevetés megadja az elvárt és a teljesített
értékarányt, ezzel egy megfelelési értéket határoz meg.
Az értékelt mobilitási kínálat, az egyes mobilitási kínálati verziók értékességváltozása háromdimenziós vektortérben ábrázolható. A két vektor együttes ábrázolásával
az egyes menetrendi verziókra (viszonylatra, viszonylatokra) vonatkozó megfelelésértékelés bemutatható (15. ábra). Az ábrán bemutatott megfelelési tér reprezentálja a
mobilitási kínálattal szemben felmerülő keresletet. Az adott viszonylatra vonatkoztatott
keresleti vektor esetén ez egy viszonylatra vagy viszonylatok összességére vonatkozóan
egy pont lenne, de célszerű egy tűréshatár meghatározása, amelynek segítségével egy ún.
megfelelési tér jelölhető ki.
átlagos eljutás-gyakoriság
[eljutás/óra]

megfelelési tér

ITF-index
[%]
mobilitási keresleti
vektor

eltérés v ektor

mobilitási kínálati
értékvektor

átlagos eljutási idő [óra]

15. ábra
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Kínálat-megfelelés ábrázolása a háromdimenziós vektortérben
(Forrás: Saját szerkesztés)

Az eltérésvektor a három dimenziós térben jól láthatóan alkalmas a kínálat
kereslettől való eltérésének meghatározására és ábrázolására. A 15. ábrán szaggatott
vonallal jelölt eltérésvektor megmutatja, hogy a keresletnek való teljes körű megfeleléshez
milyen kínálatfejlesztés (és azon belül milyen összetételű értékesség-növelés) szükséges.
Míg az eltérésvektor egy-egy viszonylat értékesség-vizsgálatánál alkalmazható
hatékonyan, a megfelelés vektor alkalmazásával lehetőség adódik több egymástól teljesen
független viszonylat, vagy több viszonylatcsoport (pl. vonal) objektív összehasonlítására
az értékelt vonalankénti infrastruktúrától, a viszonylatok hosszától függetlenül.
Több eljutás együttes vizsgálata esetén a megfelelés vektor meghatározása a
korábban bemutatottaknak megfelelően előállított mobilitási kínálati és keresleti mátrixok
közötti megfelelőség definiálásával lehetséges. A mátrixok elemei közötti megfeleltetés
minden esetben egy %-os értéket ad, így előáll egy átlagos eljutási idő, egy átlagos eljutásgyakoriság és egy ITF-index megfelelési mátrix a következők szerint:

T : TD ⇒ T% (22)
F : FD ⇒ F% (23)
I : ID ⇒ I%
ahol

(24)

T% : átlagos eljutási idő megfelelési mátrix;
F% : átlagos eljutás-gyakoriság megfelelési mátrix;
I % : ITF-index megfelelési mátrix.

A megfelelési mátrixok i -edik sorának j -edik elemei az i és j állomások közötti
eljutásokhoz rendelt mobilitási kínálati értékvektor és keresleti vektor megfelelő
koordinátáinak egymáshoz viszonyított arányát (megfelelési értékét) mutatják,
%-ban.
A megfelelési mátrixok előállítását követően, az értékelési sajátosságok figyelembe
vételével egyes viszonylatok kiemelt szerepe, jelentősége az értékelési módszertanban
megjeleníthető egy utasforgalmi súlymátrix alkalmazásával. Amennyiben az egyes vizsgált
viszonylatok között semmilyen szempontból nem szükséges, vagy nem lehetséges
különbséget tenni, a súlymátrix minden eleme rendre 1 értéket vesz fel.
Az utasforgalmi súlymátrix előállítása a viszonylati utasforgalmi mátrix ( A )
alapján történik.
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⎡ a11
⎢a
⎢ 21
A=⎢ .
⎢
⎢ .
⎢⎣ an1

ahol:

a12
.
.
.

. a1n ⎤
.
. ⎥⎥
.
. ⎥
⎥
. an −11 ⎥
. ann ⎥⎦

.
.
aij
.

.

.
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(25)

A : viszonylati utasforgalmi mátrix;

a ij : i és j állomások közötti viszonylat utasforgalmi értéke.

Az utasforgalmi mátrix elemeiből képezhető az utasforgalmi súlymátrix ( W ) a
következőképpen:
⎡ w11
⎢w
⎢ 21
W =⎢ .
⎢
⎢ .
⎢⎣ wn1

ahol

wij : i és

w12
.
.
.
.

.
.
wij
.
.

. w1n ⎤
.
. ⎥⎥
.
. ⎥
⎥
. wn −1n ⎥
. wnn ⎥⎦

(26)

j állomások közötti utasforgalmi arány az utasforgalmi

súlymátrix alapján.

wij =

aij
n

0 ≤ wij ≤ 1

n

∑∑ a
i =1 j =1

(27)

ij

A megfelelési mátrixok és az utasforgalmi súlymátrix elemeivel súlyozva kapjuk
meg végeredményül a megfelelési vektort (28). A megfelelési és az utasforgalmi
súlymátrix egyes soraiból képzett sorvektorok skaláris szorzatainak összege adja a
megfelelés vektor adott megfelelésmátrixból származtatott és az utasforgalmi súlymátrix
megfelelő elemeivel súlyozott koordinátáját. Ezek alapján a megfelelési vektor:

( )⎤⎥

⎡ n ⎛ ⎞
⎢ ∑ ⎜⎝ T% ⎟⎠⋅i W
⎢ i =1 i
⎡ vt % ⎤ ⎢
⎢ ⎥ ⎢ n
v% = ⎢v f % ⎥ = ⎢∑ ⎛⎜ F% ⎞⎟⋅ W
⎝ ⎠i
⎢ vI ⎥ ⎢ i =1 i
⎣ %⎦ ⎢
n
⎢
⎛⎜ I ⎞⎟⋅ W
% i
⎢⎣ ∑
⎠
i =1 i ⎝

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

( )

(28)

( )
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(T )⋅ (W ) átlagos eljutási időre vonatkozó megfelelés-vektor koordináta
% i

:

az átlagos eljutási idő megfelelési mátrix és az utasforgalmi súlymátrix
sorvektorainak szorzataként meghatározva;
n

∑

i =1 i

(F )⋅ (W )
% i

:

átlagos eljutás-gyakoriságra vonatkozó megfelelés-vektor

koordináta az átlagos eljutás-gyakoriság megfelelési mátrix és az
utasforgalmi súlymátrix sorvektorainak szorzataként meghatározva;
n

∑

i =1 i

(I )⋅ (W )
% i

:

az ITF-indexre vonatkozó megfelelés-vektor koordináta az

ITF-index megfelelési mátrix és az utasforgalmi súlymátrix sorvektorainak
szorzataként meghatározva.
Az eltérésvektor a több viszonylat együttes értékelése esetén is a mobilitási
keresleti és kínálati vektorok különbségeként képezhető. A mobilitási kínálat-megfelelés
értékelésével a mobilitási kínálattervezés során menetrendi alternatívák mobilitási
kínálatának összehasonlító elemzése végezhető el és hatékonyan azonosíthatóak az
igények jobb kielégítését szolgáló fejlesztési irányok.

5.6

Fejlesztési szempontú mobilitási kínálat-értékelés

A mobilitási kínálat-értékelő modell a menetrendi struktúrák szerinti
paraméterváltozások leképezésére, az igényekkel történő összevetés alapján a megfelelés
vizsgálatára és ezek ábrázolására is alkalmas. Az értékelő modell célja az is, hogy a
mobilitási kínálatot befolyásoló infrastruktúra-fejlesztés hatékony megvalósítását
lehetővé tegye. Erre akkor van lehetőség, ha a vizsgált viszonylatok közötti rangsorolás, a
viszonylatok utasforgalmi adatai, igénybevétele vagy egyéb szempontú értékessége
meghatározható. Bármely utasforgalmi, forgalom előrejelzési módszer vagy települési
vonzáskörzeti mobilitási potenciál ismerete esetén a mobilitási értékvektor koordináták
számításához súlyozás szükséges, amelynek alapja egy viszonylati utasforgalmi mátrix
(25) és abból meghatározott utasforgalmi súlyarány (26) vagy egy forgalom előrejelzési
adatbázis.
A viszonylatonkénti utasforgalmi adatok felhasználása lehetőséget nyújt arra, hogy
a mobilitási kínálat értékelése során a modellben dominánsak legyenek azon viszonylatok
paraméterei, amelyek az utasforgalom meghatározó részét képezik és egységnyi
erőforrással megvalósítható fejlesztésük a legnagyobb elégedettség-javulást eredményezi.
Ezáltal a fejlesztési lehetőségek vizsgálata során (a mobilitási kínálattervezési alternatívák
összehasonlításakor, illetve a pályainfrastruktúra fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatakor)
érzékenységvizsgálatok végezhetőek az értékesség növelési lehetőségeire. A menetrendi
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tervezési eljárásokkal a jelentős utasforgalommal rendelkező viszonylatokon a mobilitási
kínálat célzott értékesség-javítása pl. a csúcsidőszakokban alkalmazott gyorsított
betétjáratokkal (az átlagos eljutási idő csökkentésével és az átlagos eljutás-gyakoriság
egyidejű növelésével) lehetséges. Vasúti infrastruktúra-fejlesztések megalapozásakor
szintén jelentős szerepük van az utasforgalmi adatoknak, illetve utasforgalmi potenciálnak,
mivel a célzott infrastruktúra-fejlesztéssel jelentős értékesség-javulás érhető el akár egyegy szűk keresztmetszet költséghatékony felszámolásával is.
A fejlesztési szempontú mobilitási kínálat értékelésére alkalmas mobilitási kínálati
értékvektor meghatározása a korábbiakban bemutatott matematikai művelet – mátrixok
sorvektorainak szorzatösszege (28) – mellett a mátrix kifejtésével, elemeinek
összegzésével is előállítható a következőképpen:
⎡ n n
⎤
⎢ ∑∑ tij .wij ⎥
⎢ i =1 j =1
⎥
⎥
⎡ vt ⎤ ⎢ n n
⎢
⎥
v = ⎢⎢v f ⎥⎥ = ⎢∑∑ f ij .wij ⎥
i =1 j =1
⎥
⎢⎣ vI ⎥⎦ ⎢
⎢
⎥
⎢ n n
⎥
⎢ ∑∑ I ij .wij ⎥
⎣ i =1 j =1
⎦
ahol

n

n

∑∑ t .w
i =1 j =1

ij

ij

(29)

: az átlagos eljutási idő mobilitási kínálati értékvektor-

koordináta, az összes értékelt viszonylat paraméter értékének és a hozzá
tartozó utasforgalmi súlyaránynak szorzataként meghatározva;
n

n

∑∑ f
i =1 j =1

ij

.wij : az átlagos eljutás-gyakoriság mobilitási kínálati értékvektor-

koordináta, az összes értékelt viszonylat paraméter értékének és a hozzá
tartozó utasforgalmi súlyaránynak szorzataként meghatározva;
n

n

∑∑ I
i =1 j =1

ij

.wij : az ITF-index mobilitási kínálati értékvektor-koordináta, az

összes értékelt viszonylat paraméter értékének és a hozzá tartozó
utasforgalmi súlyaránynak szorzataként meghatározva.
A mobilitási kínálati értékvektort a fenti művelettel meghatározva, az adott vonalra
vagy viszonylatra vonatkozóan az utasforgalmi súlyokkal korrigálva kapjuk meg a
mobilitási kínálat értékét, azaz a vizsgált menetrend paramétereinek értékelését. A 16. ábra
szemlélteti az ugyanazon viszonylatra, vonalra stb. számított – korábbi és a mobilitási
kínálat fejlesztését követő – értékvektorok nyújtotta mobilitási kínálati értéket. Az ábrán
nyomon követhető összetétel változás megmutatja az egyes paraméterek elmozdulásának
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mértékét és irányát (a 16. ábrán bemutatott példánál a megvalósított fejlesztés során
jelentősen nőtt a menetrend-szerkezeti mutató, jelentősen csökkent az átlagos eljutási idő,
ugyanakkor az átlagos eljutás-gyakoriságban csak kis mértékű javulás mutatkozott).
Átlagos
eljutási
idő
[perc]
korábbi mobilitási kínálat
fejlesztési hatás
fejlesztést követõ
mobilitási kínálat

ITF
index
[%]

Elméleti
minimális
menetidő

0
100
80
60
40
20

Átlagos eljutás-gyakoriság [eljutás/óra]
16. ábra
A mobilitási kínálat fejlesztésének hatása az értékvektorra
(Forrás: Saját szerkesztés)

A mobilitási kínálat-értékelő modellben alkalmazott ábrázolástechnikát
felhasználva minden kínálatfejlesztéshez hozzárendelhető egy fejlesztési hatásvektor,
amely koordinátáiban tartalmazza az értékesség-változás mértékét és irányát. A fejlesztési
hatásvektor az értékesség-változás megjelenítésén túl alkalmas (a disszertációban
kidolgozott modell továbbfejlesztésével) a fejlesztésekhez kapcsolódó költséghatás
(beruházási majd üzemeltetési), illetve bevételi hatás reprezentálására is. Lehetőség van
a továbbiakban arra is, hogy a paraméterenként az értékesség-változáshoz, a fejlesztési
hatásvektor paramétereihez – a 3.3.1 fejezetben feltárt mobilitási kínálat-fejlesztési
költségösszefüggés meghatározási anomáliák feloldását követően – egyenként
hozzárendeljük a költséghatásokat (lehetőség szerint a bevételi hatást, vagy összegezve az
eredményhatást) és ezzel rugalmas modellezés keretében biztosítható a fejlesztési
elképzelések hatásmechanizmusának kínálati értékességi és gazdaságossági leképezése.
A modell ilyen irányú továbbfejlesztése alkalmas lehet a közösségi közlekedési
(elsősorban a vasúti személyszállítási) közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben a
megrendelő vagy a szolgáltató részéről felmerült fejlesztési igények hatáselemzésének
megvalósításában, a rendelkezésre álló finanszírozási keretek között a mobilitási kínálat
szolgáltatásminőség javító célú optimalizálásában és a rendelkezésre álló fejlesztési
források hatékony felhasználásában.
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Mobilitási kínálat-értékelő modell gyakorlati alkalmazása az
elővárosi közlekedésben

Magyarországon az elővárosi – kiemelten a budapesti elővárosi – közlekedést
érintően középtávon reális lehetőség van jelentősebb infrastruktúra-fejlesztésre [Kzp07].
Az infrastruktúra- és járműfejlesztéseknél – a 4. fejezetben bemutatottak alapján, az
árufuvarozási igényeket is figyelembe véve – meghatározó szerepe van a mobilitási
kínálattervezésnek. A mobilitási kínálattervezéssel összefüggésben a disszertációban
kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell verifikálását a budapesti elővárosi vasúti
közlekedés fejlesztési lehetőségeinek keretében mutatom be és alkalmazom.
Az elővárosi szektorban a napi ingázásból adódóan egyes elvárások jellege eltér az
általános közösségi közlekedési rendszerrel szemben támasztottaktól. A napi ingázás során
az eljutási lehetőségek száma (rugalmasság), a gyors eljutás (minimális utazással töltött
idő) és a könnyű hozzáférés (intelligens értékesítési és utastájékoztató rendszer) kap
kiemelt szerepet.
Az integrált közlekedési láncok kialakítása érdekében az elővárosi közlekedési
rendszer fejlesztésénél kiemelten fontos:
a mobilitási kínálat javítása (eljutás-gyakoriság növelése - menetrendfejlesztés),
az eljutási idő csökkentése (pálya infrastruktúra és járműfejlesztés),
az intermodalitási feltételek biztosítása (intermodális közlekedési csomópontok
kialakítása, multimodális értékesítési- és tarifarendszer kialakítása).
A mobilitási kínálat-értékelő modell jelenlegi paraméterezését tekintve a mobilitási
kínálattervezésnél és a célzott infrastruktúra-fejlesztéseknél alkalmazható, így verifikálását
az alábbi két példán mutatom be (17. ábra):
1. integrált ütemes menetrend megvalósítása változatlan infrastruktúra mellett,
változatlan eszközigénnyel egy elővárosi vonalcsoporton (pilot projekt),
2. többlépcsős fejlesztési koncepció értékelése és modellezése: ITF alapú
menetrend kialakítása, majd menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés
megvalósítása (többlépcsős fejlesztési projekt).
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pilot projekt
többlépcsős
fejlesztési
projekt

Vác
Esztergom

2

Komárom

70

Szob

71

Pilisvörösvár

80

Veresegyház

Hatvan

Gödöllő

1
BUDAPEST

Sülysáp

30
Martonvásár

120
Monor

40

100
Dabas

Székesfehérvár

142
Pusztaszabolcs

Szolnok

150
Lajosmizse
Kunszentmiklós-Tass

17. ábra
A vizsgálatra kiválasztott budapesti elővárosi vonalak fejlesztési projektekként
(Forrás: MÁV-START Zrt.)

A mobilitási kínálat-értékelő modell gyakorlati alkalmazásánál az értékességvizsgálat során mindkét példánál az összehasonlíthatóság érdekében az összes érintett
paramétert (átlagos eljutás-gyakoriság, ütemességi mutató és szimmetria mutató) a 24 órás
vonatkoztatási időintervallumra számítom, az átlagos eljutási idő pedig percben került
meghatározásra.

6.1

A mobilitási kínálat értékelése egy megvalósított pilot projektben

Az értékelő modell (jellemzően statikus értékelő funkciójának) gyakorlati
alkalmazását egy pilot projektként megvalósított komplex elővárosi fejlesztéssel
összefüggésben mutatom be. A két elővárosi vonal Budapest-Nyugati pu.–Vác–Szob (70)
és a Budapest-Nyugati pu.–Veresegyház–Vác (71) fejlesztésére a kedvező pályaállapotok,
az ideális településsűrűség és az integrált közlekedési lánc kialakíthatóságára alkalmasság
miatt került sor 2004-ben pilot jelleggel. A fejlesztésre a kutatási tevékenységem során
feltárt
értékelemzési
eljárással
azonosított
hatékonyságjavító
intézkedések
figyelembevételével, az értékelő modell felhasználásával került sor [Korm04], [Bor05a],
[Bor05b].
Az érintett vonalakon a mobilitási kínálat fejlesztésének megalapozásához az
utasok igényére vonatkozóan – az értékelő modellhez szükséges mélységű – igényfelmérés
nem állt rendelkezésre, de a korábbi mobilitási kínálattal való elégedetlenséget a
szuburbanizáció mellett is csökkenő utasszám mutatta. Az ingázók igényeinek való jobb
megfelelés érdekében – a mobilitási kínálat fejlesztésére – az értékelemzés során
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megfogalmazott hatékonyságjavító eljárások és a mobilitási kínálat-értékelő modell
alkalmazásával, a 4. fejezetben bemutatott európai szabványoknak megfelelően a
következő innovatív megoldások kerültek kidolgozásra [Bor05a], [Bor05b]:
integrált ütemes menetrend bevezetése mindkét vonalon;
utasáramlatokhoz igazodó, az eljutási időt jelentősen csökkentő egyúttal az
optimális kapacitás-elosztást megvalósító, új, ún. zónázó közlekedési rendszer
bevezetése;
csúcsidőszakokban gyorsított járattípusok bevezetése a zónázó struktúra által nem
érintett területek bevonására;
optimális szerelvény-elosztás és szerelvény-felhasználás a fordulók javításával és
tartózkodási idők minimalizálásával, a karbantartási és tisztítási ciklusok
átütemezésével;
hatékony személyzetgazdálkodás az együttes szerelvényallokálás alkalmazásával.
A 70-71-es sz. vonal új menetrendje az ITF három fő szabályának megfelelően került
kialakításra, tehát ütemes, szimmetrikus és csatlakozásra optimalizált. A mobilitási
kínálatfejlesztés egyúttal lehetővé tette a vonalakat érintően a közösségi közlekedési
módok közötti integrációt is (18. ábra) [Bor05a].

Szob

Stúrovo

Kismaros

70

Vác
71
Veresegyház
Rákospalota- Újpest

Budapest-Nyugati

18. ábra
A pilot projekt vonalai és az integrált közlekedési lánc elemei
(Forrás: [Kor07a])

Az értékelemzés során feltárt hatékonyságjavító intézkedések és az azok
megvalósításával lehetővé váló integrált ütemes menetrend bevezetése a rendelkezésre álló
eszközökkel, a rendelkezésre álló infrastruktúrán valósult meg (egyedül Rákosrendező
állomáson vált szükségessé egy peron megépítése a megnövekedett vonatforgalom okozta
utasvédelmi problémák kezelésére).
A mobilitási kínálattervezés során az értékelő modell alkalmazásával vizsgáltam az
értékesség változását. Mindkét vonalon a mértékadó utasforgalmú állomásokról az eljutási
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lehetőségek számának növelése, egyúttal az eljutási idő csökkentése szerepelt
célkitűzésként. A komplex menetrend-szerkezeti mutatónak megfelelő összetevők javítása
az előző két cél elérésének feltételeként kialakított ITF alapú menetrendi struktúra miatt
„automatikusan” megtörtént. A mobilitási kínálatra vonatkozóan a fejlesztési vizsgálatok
során a mobilitási kínálati érték vektor változását követtem nyomon. A fejlesztés
célkitűzése a budapesti elővárosi közlekedésben a fővárosba való eljutás jelentős javítása
volt (emellett a váci regionális központi szerep is figyelmet kapott). A 6. táblázat mindkét
vonalon az összes budapesti kiindulású viszonylatra számított értékvektor-koordináták
alakulását mutatja a viszonylatonkénti utasforgalomnak megfelelő súlyarány
figyelembevételével (30).
⎡ p
⎤
⎡ q
⎤
⎢ ∑ t k ⋅ wk ⎥
⎢ ∑ tl ⋅ wl ⎥
⎡ vt ⎤
⎢ kp=1
⎥
⎢ lq=1
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
=
=
⋅
⋅
+
⋅
⋅
v ⎢v f ⎥ w70 ∑ f k wk
w71 ∑ f l wl ⎥
⎢ k =1
⎥
⎢ l =1
⎥
⎢⎣ vI ⎥⎦
⎢ p
⎥
⎢ q
⎥
⎢ ∑ I k ⋅ wk ⎥
⎢ ∑ I l ⋅ wl ⎥
⎢⎣ k =1
⎥⎦
⎢⎣ l =1
⎥⎦

(30)

ahol w70 = 0,78 és w71 = 0,22
Az 5. fejezetben a mobilitási kínálat-értékelő modell elméleti kidolgozásánál a (30)
képletben szereplő megoldás – két vonalon az értékvektor meghatározása, majd a két vonal
súlyozott értékességének meghatározása – ebben a formában nem szerepelt, de ez a
számítási eljárás is megfelel az értékelési kritériumoknak és egyben a modell rugalmas
alkalmazási lehetőségét is mutatja.
6. Táblázat
Értékvektor koordináták a budapesti kiindulású viszonylatokra a 70-es és 71-es vonalon
Nem ütemes menetrend
ITF alapú menetrend
Átlagos eljutásÁtlagos
Átlagos eljutásVonal
ITF-index Átlagos eljutási
ITF-index
gyakoriság
eljutási idő
gyakoriság
[%]
idő [perc]
[%]
[perc]
[eljutás/óra]
[eljutás/óra]
33,6
1,4
45,8
30,2
1,7
77,4
70
44,3
0,7
0,0
41,1
0,9
85,5
71
70-71
35,7
1,2
36,6
32,4
1,5
79,0

(Forrás: Takt menetrendszerkesztő rendszer)

A 19. ábrán az értékvektor ábrázolása látható a két elővárosi vonal budapesti
kiindulású viszonylataira vonatkozóan. Az integrált ütemes menetrend és a zónázó
közlekedési rendszer bevezetésének következtében a két vonalat érintő csatlakozások is
teljes körűvé váltak, így az ütemességet, szimmetriát és csatlakozási rendszerek
értékességét megjelenítő ITF-index több mint kétszeresére nőtt, az eljutási idő csökkent az
eljutás-gyakoriság kis mértékű növekedése mellett.
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19. ábra
Az értékvektor változása a budapesti kiindulású viszonylatokra a 70-es és 71-es vonalon.
(Forrás: [Kor06])

Az infrastrukturális korlátok miatt, az egyvágányú, térközi közlekedésre nem
alkalmas 71-es vonalon nem volt lehetőség zónázó közlekedés kialakítására, a járatsűrűség
alapütem szerinti és az eljutási idő jelentős javítására. A csúcsidőszaki többletforgalom
lebonyolítására szükségszerűen sűríteni kellett a 60 perces követési időt, amelyet az ütemes
menetrend megzavarása nélkül nem lehetett minden állomáson és megállóhelyen megálló
vonatokkal megoldani. A forgalmi technológia és az utasok eljutási idő csökkentési
igényének egyidejű kielégítését csak gyorsított vonatok közlekedtetése tette lehetővé,
amelyek Budapest és Veresegyház között csak a nagyobb utasforgalmú helyeken állnak
meg.
A 20. ábra az összes veresegyházi kiindulású viszonylat értékesség-változását
mutatja az értékvektor terében. Az értékelt viszonylatonként a korábbi és új menetrendhez
kapcsolódó értékvektorok származtatásával (az egyes vektorok végpontjainak együttes
felvételével) egy a viszonylatok értékesség-változásának nyomon követésére alkalmas
ábrázolási módot dolgoztam ki. A viszonylatok együttes ábrázolásából jól látható, hogy
összességében hasonló, de az egyes viszonylatok esetén akár mindhárom paraméter
esetében kis eltéréseket mutató értékesség-változást okozott a mobilitási kínálat fejlesztése.
A vonalon a jelentős utasforgalmi viszonylatokat kiszolgáló új, gyorsított betétjáratok az
érintett viszonylatokon jellemzően az átlagos eljutás-gyakoriságban javították az
értékességet. Összességében az új menetrendi struktúra a komplex menetrend-szerkezeti
mutatónál jelentős, az átlagos eljutás-gyakoriságnál pedig kis mértékű javulást
eredményezett. Ez a példa jól mutatja, hogy a korlátozó tényezők figyelembe vétele mellett
is volt lehetőség a mobilitási kínálat fejlesztésére.
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20. ábra
A korábbi és az új mobilitási kínálat összehasonlítása a 71-es vonalon a Veresegyházról kiinduló összes
viszonylatra
(Forrás: [Kor04])

Az értékesség-változáshoz viszonylatonként egy fejlesztési hatásvektor rendelhető,
amely a nem ütemes és az ITF-alapú menetrend között értelmezhető az 5.6 fejezetben
bemutatottak alapján. A fejlesztési hatásvektor a pilot programot figyelembe véve a
fejlesztési koncepcióból következően a fejlesztési költségeket és erőforrásigényeket
tartalmaz(hat)ja. Az értékelő modell továbbfejlesztése ad majd lehetőséget a részletes
fejlesztési gazdaságossági hatásértékelésnek, ebben a fázisban már annyi
meghatározható, hogy a komplex menetrend-szerkezeti mutató jelentős növekedéséhez
csak tervezési és szervezési intézkedések történtek, az átlagos eljutás-gyakoriság javítása a
többlet járatok beállításával történt, ehhez a meglévő járműállomány hatékonyabb
felhasználása volt szükséges, a fordulóidők jelentős csökkentésével és a két érintet
vasútvonal együttes forduló-tervezésével. A megnövekedett járatszám költsége alapvetően
a vontatási szolgáltatásban és a többletfutásból eredő, kimutatható többlet-karbantartásban
jelentkezett.
Az ITF alapú menetrendi fejlesztés hatására a két vonalon a bevezetés óta közel
15%-kal nőtt az utasforgalom [Bor07b], ennek bevételnövelő hatása a felmerült költségösszetevőkkel együttes vizsgálata adhat lehetőséget az eredményesség vizsgálatára is.
Ennek feltételei a jelenlegi költség-elszámolási rendszerben (lásd 3.3.1 fejezet) jelenleg
nem adottak, az értékelő modell gazdaságossági, költséghatékonysági vizsgálati irányú
továbbfejlesztési szükségessége ezért (is) indokolt.
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6.2

Kormányos László

A mobilitási kínálat értékelése és fejlesztési hatásvizsgálat egy többlépcsős
fejlesztési projektben

A mobilitási kínálat-értékelő modell komplex alkalmazási lehetőségét (mobilitási
igények alapján mobilitási kínálat-megfelelés meghatározása, mobilitási kínálat-fejlesztési
fázisok értékesség változásának modellezése, illetve fejlesztési változatok értékelése,
továbbá a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés során történő használata) a BudapestNyugati pu.–Esztergom elővárosi vasútvonal fejlesztésével összefüggésben mutatom be.

6.2.1

Fejlesztési fázisok a Budapest-Nyugati pu.–Esztergom vonalon

2006-ban az integrált ütemes menetrend részleges bevezetésével egyidejűleg a
Budapest-Nyugati pu.–Esztergom vasútvonalon megvalósult az órás alapütemű ütemes
menetrend. Ezen túl – az infrastruktúra kapacitáskorlátainak figyelembe vételével, a
reggeli és a délutáni csúcsidőszakban és csúcsirányokban közel 30 perces követést
lehetővé tevő betétjáratok közlekednek. A reggeli időszakban ezzel a fejlesztéssel 30%-os
kapacitásnövelés vált lehetővé. Az átlagos eljutási időben és az átlagos eljutásgyakoriságban nem történt érdemi előrelépés, mégis a kiszámíthatóság és a reggeli
csúcsidőszaki kapacitásbővítés kezelése jelentős előrelépésnek számított [Bor07a].
A mobilitási kínálat megfelelésére vonatkozóan az értékelő modell alkalmazásánál
egyértelműen felmerült, hogy az utasforgalom további növekedése csak a mobilitási
értékesség növelése, a megfelelés javulása esetén érhető el. Az igényeknek való megfelelés
céljából a menetidő lehetőség szerinti javítása, továbbá az eljutási lehetőségek számának
növelése szükséges. A jelenlegi infrastruktúra erre már nem nyújt lehetőséget, a kialakított
integrált ütemes menetrendi szerkezet kapacitásigénye a rendelkezésre álló lehetőségeket
maximálisan kimeríti.
Az értékelő modellel kimutatott fejlesztési szükségesség alapján egy olyan
menetrendi koncepció kidolgozása történt meg, amely biztosítja a járatsűrűség növelését
(30 perces alapütem biztosítása a teljes vonalon), illetve a menetidő csökkentését (zónázó
közlekedési rend), az infrastruktúra koncentrált fejlesztésével együttesen. A tervezett
kialakításhoz szakaszos kétvágányúsítás, a pályasebesség helyenkénti 80-100 km/h-ra való
emelése és állomási biztosítóberendezések fejlesztése szükséges. A fejlesztési koncepció
szerepel a KÖZOP fejlesztési tervek között [Kzp07], kidolgozása folyamatban van. A
disszertáció keretein belül csak a felvázolt fejlesztés hatásainak elemzésével foglalkozom,
nem térek ki a vonalra vonatkozó további hosszú távú tervek, elképzelések (villamosítás,
S-Bahn projekt) ismertetésére.
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6.2.2

Kormányos László

Mobilitási kínálati érték javítása a komplex fejlesztés hatására

A mobilitási kínálat-értékelő modell alkalmazásával a Budapest-Nyugati pu.–
Esztergom vasútvonal szakaszos fejlesztésének kínálatjavító hatása nyomon követhető, és
a tervezési fázisban a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés eredményességének
elemzésével további érzékenység-vizsgálatok végezhető el. A 21. ábra a két fejlesztési
„lépés” hatását mutatja az alapütemre és a közlekedési rendszerre vonatkozóan. A nem
ütemes és az ITF alapú menetrendi struktúránál az alapütem szerint csak személyvonatok
közlekedtetésére van lehetőség. Az ITF alapú infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása
esetén az alapütemben lehetővé válik a zónázó közlekedés megvalósítása (21. ábra,
szaggatott vonal).
Nem ütemes
menetrend

Esztergom

ITF alapú infrastruktúrafejlesztéssel tervezett
menetrend

ITF alapú
menetrend

Esztergom

Esztergom

30

60
Piliscsaba

Piliscsaba

Piliscsaba

Pilisvörösvár

Pilisvörösvár

Pilisvörösvár

Budapest-Nyugati pu.

Budapest-Nyugati pu.

30

Budapest-Nyugati pu.

21. ábra
A menetrendi struktúra változása a Budapest-Nyugati pu.–Esztergom vonalon a fejlesztési fázisoknak
megfelelően, alapütemre vonatkoztatva
(Forrás: Saját szerkesztés)

A mobilitási kínálati értékvektor vizsgálatát az érintett vonalon az utasforgalmat, és
a vonali szerepet tekintve egyaránt meghatározó állomások: Esztergom, Piliscsaba,
Pilisvörösvár és Budapest-Nyugati pu. között végeztem el az értékelő modell gyakorlati
alkalmazhatóságának bemutatására.
A mobilitási kínálat változásának nyomon követhetősége céljából a két fejlesztési
lépést együttesen vizsgálom, a kijelölt négy állomás között felmerülő eljutási lehetőség
alapján. A 7. táblázat tartalmazza az érintett viszonylatokhoz rendelt mobilitási értékvektor
koordinátáknak megfelelő értékeket az átlagos eljutási időre, az átlagos eljutásgyakoriságra és a komplex menetrend-szerkezeti mutatóra. (A 8. sz. mellékletben
megtalálhatóak a Budapest-Nyugati pu.-Esztergom vonal 2008/2009. évi, jelenlegi ITF
alapú menetrendjének mobilitási kínálati paraméterei a vizsgált négy állomást érintő
viszonylatokra a Takt menetrendszerkesztő rendszerből generált formában.).
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7. Táblázat
Mobilitási kínálat értékvektor paraméterek az egyes fejlesztési fázisokban
Fejlesztési lépcső
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom

nem ütemes
menetrend

ITF alapú menetrend

Budapest-Nyugati pu.

t

f

I

36,92
54,04
88,57

1,08
1,04
0,96

0
0
0

38,22
54,08
89,6

1,13
1,08
1,04

66,67
66,67
71,11

Pilisvörösvár

Piliscsaba

f

I

37,7

1,13

0

14,92
49,65
37,7

1,04
0
0,96
0
32,74 0,96
0
1,13 71,35 54,58 1,08 71,35 87,88 1,04 71,35
14,35 1,08 66,67 48,12 0,04 66,67
1,08 66,67
32,96 1,08 70,56
1,04 71,11 33,56 1,04 71,11
3
75
46
3
75
64
1,5
75
12
3
75
39
1,5
75
1,5
75
28
1,5
75
1,5
75
28
1,5
75

14,54
50,48
32,5

t

f

Esztergom

t

55,08 1,08
14,77 1,08

I
0
0

t

f

89,68 1,04
49,36 1,04
32,68 1,04

I
0
0
0

ITF alapú
infrastrtuktúra32,5
3
75
fejlesztéssel tervezett 46
3
75
12
64
1,5
75
39
menetrend
t: átlagos eljutási idő, f: átlagos eljutás-gyakoriság, I: komplex menetrend-szerkezeti mutató

(Forrás: Takt menetrendszerkesztő rendszer)

A táblázatban az értékesség-változás viszonylatonként értékelhető. Az értékek
vizsgálata egységesen igazolja a tervezési fázisban felmerülteket, azaz az első fejlesztési
fázis menetrendszerkezetre gyakorolt pozitív hatását. A komplex menetrend-szerkezeti
mutató az integrált ütemes menetrend hatására jelentősen nőtt (a korábbi 0 értékhez
viszonyítva a teljes napra vonatkozó vizsgálat alapján közel maximálisra), míg az átlagos
eljutás-gyakoriság és az eljutási idő értékeiben nem történt számottevő változás, egyes
esetekben minimális csökkenés (pl.: Pilisvörösvár és Piliscsaba között), helyenként pedig –
a menetrendi struktúraváltás következményeként – minimális növekedés történt (pl.:
Pilisvörösvár–Budapest-Nyugati pu.).
A második – tervezés alatt levő – fejlesztési fázis a kitűzött célt teljesíteni látszik,
ugyanis minden paraméterben jelentős értékesség-javulás történik. A menetrend alapú
infrastruktúra-fejlesztés hatására jelentősen nő az átlagos eljutás-gyakoriság értéke,
emellett maximálisra nő a menetrend-szerkezeti mutató. Az átlagos eljutási idő a szakaszos
kétvágányúsítás következtében csökken (pl.: Pilisvörösvár–Budapest-Nyugati pu. között
kiemelten a korábbi egyvágányú pályán szükségessé váló várakozási idő csökkentésével),
emellett további jelentős eljutási idő csökkenést eredményez a tervezett zónázó menetrendi
struktúra.
A mobilitási kínálat-értékelő modell alkalmazhatóságát mutatja a következő példa:
amennyiben a második fejlesztési fázisban Budapest-Nyugati pu. és Esztergom között csak
mindenütt megálló személyvonatok közlekednének, akkor (a szükséges menetrend
megszerkesztését követően) az értékelő modellel pontosan kimutathatóak lennének a
mobilitási kínálati paraméterek. A csak személyvonati közlekedési rend esetén a belső
szakaszon nem lenne lehetséges a zónázó menetrendi struktúra szerinti eljutási lehetőség
(átlagos eljutás-gyakoriság) biztosítása a pályakapacitás szűk keresztmetszete miatt,
továbbá nem csökkenne az átlagos eljutási idő a nagy forgalmú Budapest-Nyugati pu.–
Esztergom viszonylaton. A példa alapján látható, hogy a mobilitási kínálat-értékelő modell
egyes menetrendi elképzeléseket objektíven tud értékelni, és a paraméterek
összehasonításával pontosan feltárható egy-egy menetrendi intézkedés hatása.
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A 22. ábrán egy kiválasztott viszonylat (a vasútvonal forgalmában meghatározó
Budapest-Nyugati pu.–Esztergom) mobilitási értékességének változása látható. Az ábra jól
szemlélteti a fokozatos (első lépésben csak az ITF-index, majd második lépésben az összes
mutató javulása alapján tapasztalható) értékesség-javulást. A második fejlesztési fázis
végére a vizsgált viszonylaton az eljutási idő 28%-kal csökkent, az átlagos eljutásgyakoriság 50%-kal nőtt, míg az ITF-index elérte a racionális közlekedési időszak
(üzemidő) melletti maximális értéket.
Átlagos
eljutási idő
[perc]

90

ITF alapú
menetrend (2006-tól)

nem ütemes
menetrend
(2006-ig)

60

ITF alapú infrastruktúra-fejlesztéssel
tervezett menetrend
(2012-től)

30

0
0,5
80

ITF
index
100
[%]

60

1
40
1,5

20

Átlagos eljutás-gyakoriság [eljutás/óra]
22. ábra
A Budapest-Nyugati pu.–Esztergom viszonylat mobilitási értékvektora az egyes fejlesztési fázisokra
(Forrás: Saját szerkesztés)

Az egyes fejlesztési fázisokhoz rendelt mobilitási kínálati értékvektorok között
értelmezhető a 16. ábrán bemutatott fejlesztési hatásvektor. Az ITF alapú menetrendi
struktúrára történő áttéréskor a járatok számának növekedéséből származó többletüzemeltetési költség merült fel, a második fejlesztési fázis esetén már jelentősebb – de a
menetrend alapú fejlesztés ésszerűsítő hatása miatt mégis „takarékos” – infrastruktúrafejlesztési költség jelentkezik. A fejlesztési hatásvektorhoz emellett az utasforgalom
növekedéséből származó bevétel, és ehhez kapcsolódóan a közúti környezetterhelés
csökkenése miatt elmaradó externális költségek kapcsolódnak. A fejlesztési
hatásvektorhoz rendelt várható többletbevételek és megtakarítások, illetve a felmerülő
egyszeri beruházási, továbbá a hosszú távú karbantartási és üzemeltetési költségek
együttesen adják meg a fejlesztés eredményességét.
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A fejlesztési szempontú mobilitás kínálati értékesség vizsgálatakor különösen
szükséges az utasforgalom vizsgálata, a leendő fejlesztések koncentrációjának
szükségessége. A pályakapacitások adta szűk keresztmetszetek, továbbá a fejlesztési
források hatékony allokálása együttesen igényli az utasforgalmi és ehhez kapcsolódóan a
potenciális utasforgalmi áramlatok számbavételét. A felelősségteljes tervezés során
részletes utasforgalmi elemzések készítése szükséges a fejlesztés hatásainak komplex
értékeléséhez.
A Budapest-Nyugati pu.–Esztergom vonal esetében a disszertációban szereplő
példa kifejtésénél a 2008. évi utasforgalmi arányokat építem be a modellbe a következők
szerint:
feltételezem, hogy ezek az utasforgalmi arányok leképezik az érintett
települések mobilitási igény-arányait,
arányaikat tekintve megfelelően reprezentálják a várható mobilitási igény
összetételt.
A 8. táblázat mutatja az értékelő modellben az utasforgalmi súlyozáshoz szükséges,
a kiválasztott viszonylatokra vonatkozó utasforgalmi arányokat (1-nek tekintve az összesen
12 viszonylatot). A táblázatban fogalt értékekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni,
hogy a jelenlegi jegyértékesítési rendszer, illetve a jegyváltási szokások, továbbá a
statisztikai háttér együttes hatásaként az egyes viszonylatokhoz tartozó alapadatokban
jelentős eltérések tapasztalhatóak (ennek oka, hogy a napi ingázók havi bérleteiket
jellemzően Budapesten és Esztergomban váltják meg, a statisztikai rendszer a teljes utazási
volument a váltás helyére terheli). A mobilitási kínálatértékelés torzításának elkerülése
céljából – továbbá abból a feltételezésből kiindulva, hogy az elővárosi utasok szimmetrikus
utazásokat teljesítenek – egyenletes eloszlást alkalmaztam a viszonylat-párok adatainak
meghatározásánál.

16486 17548 58889
16486
1277 6807
17548 1277
8153
58889 6807 8153

Esztergom

Piliscsaba

Pilisvörösvár

honnan
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom

Bp-Nyugati pu.

hova

Esztergom

Piliscsaba

Pilisvörösvár

honnan
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom

Bp-Nyugati pu.

honnan
Budapest-Nyugati pu.
31398 33367 43348
Pilisvörösvár
1574
1513
297
Piliscsaba
1729 1041
487
Esztergom
74429 13316 15818

hova

Esztergom

Piliscsaba

Pilisvörösvár

hova

Bp-Nyugati pu.

8. Táblázat
A Budapest-Nyugati pu.–Esztergom vasútvonal vizsgált viszonylatainak utasforgalmi mátrixából
származtatott utasforgalmi arányok

0,08 0,08 0,27
0,08
0,01 0,03
0,08 0,01
0,04
0,27 0,03 0,04

(Forrás: MÁV-START Zrt. 2008. éves viszonylati utasforgalmi adatok)

A mobilitási kínálati értékvektor meghatározása a (29) képlet szerinti művelet
alapján történik. A 9. táblázatban foglaltak alapján az utasforgalmi súlyoknak megfelelően
alakult ki az értékvektor. Az utasforgalmi adatokkal történő súlyozás ebben a fejlesztési
példában különösen fontos szerepet játszik, mivel a zónázó menetrendi struktúra hatására
az esztergomi és a piliscsabai ingázók számára az átlagos eljutási idő közel negyedével
csökkent, az átlagos eljutás-sűrűség közel a duplájára emelkedik.
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9. Táblázat
Mobilitási kínálati értékvektor fejlesztési fázisonként a Budapest-Nyugati pu.–Esztergom
vonal kiválasztott viszonylataira
Mobilitási kínálati értékvektor

Átlagos eljutási idő (t), [perc]
Átlagos eljutás-gyakoriság (f), [eljutás/óra]
ITF index (I), [%]

Nem ütemes
menetrend

ITF alapú
menetrend

ITF alapú infrastruktúrafejlesztéssel tervezett
menetrend

66,97

66,81

50,45

0,99

0,99

1,92

0,00

67,65

72,20

(Forrás: Takt menetrendszerkesztő rendszer)

6.2.3

Értékesség-megfelelés vizsgálata a fejlesztési fázisokban

A mobilitási kínálat-értékelő modellben megfogalmazottak szerint a mobilitási
érték mellett a mobilitási igények vizsgálata, és az annak való megfelelés mérése is
szükséges a fejlesztési vizsgálatok során. A mobilitási igények (kereslet)
meghatározására (tekintettel a disszertáció keretein belüli lehetőségekre) a modellben
javasolt egyszerűsített módszert alkalmazom, fenntartva, hogy a keresleti vektor a
kidolgozott módszernél utaskikérdezéssel és egyéb utasfelvételi eljárásokkal sokkal
pontosabban (is) meghatározható. Az egyszerűsítés egyben mutatja a modell
továbbfejlesztési szükségességét is a keresleti vektor meghatározására, a mobilitási
kínálati értékvektor-koordináták keresleti megfeleltetésének további finomhangolására.
A Budapest-Nyugati pu. –Esztergom vonal jellemzői utasigények és szegmentációs
szempontból:
a vonal budapesti elővárosi, jellemzően hivatásforgalmi igényeket és hétvégi
turisztikai célú utazásokat szolgál ki, üzleti célú utazások minimális mértékben
jellemzik,
a hivatásforgalmi utazások szinte kivétel nélkül elővárosi jellegűek (ez
következik a vonal jellegéből), azaz napi ingázás jellemző,
a vonalon az eljutási sebesség az infrastruktúra szűk keresztmetszete és rossz
állapota miatt nem kedvező, de a párhuzamos közút szűk áteresztőképessége és
a csúcsidőszakokban jelentkező forgalmi terhelés miatt a vasút reális
alternatívát jelenthet az egyéni közlekedéssel szemben.
A keresleti vektor számításához első lépésben a szegmensenkénti elvárásokhoz
rendelhető értékek meghatározása szükséges. A 10. táblázat tartalmazza az értékelt vonal
disszertációban kidolgozott egyszerűsített, elméleti kereslet-meghatározási módszer
alapján becsült motiváció szerinti szegmensarányát, az átlagos eljutás-gyakoriságra és a
kiszámíthatóságra vonatkozó általános elvárást. A hivatásforgalmi utasoknak az elővárosi
viszonylatban a félóránkénti állandó rendelkezésre állás, a másik két szegmens számára – a
nem életmódszerű utazások miatt – az óránkénti eljutás megfelelő. A menetrendszerkezetre
vonatkozó
általános
elvárás
minden
utasszegmensnél
a
kiszámíthatóság,
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megjegyezhetőség, amelyet a kínálati oldalról az ütemesség, a rendelkezésre állást
reprezentáló napi üzemidő és átszállás esetén a minőségi csatlakozás biztosítja.
10. Táblázat
A mobilitási keresleti vektor meghatározásához szükséges alapadatok
Alapadatok a keresleti vektor számításához Hivatásforgalmi Szabadidős
Üzleti
Szegmentációs arány [%]
85
10
5
Időbeli hozzáférési igény igény alapütemre
30
60
60
Kiszámíthatósági igény [%]
100
100
100
(Forrás: Saját szerkesztés)

A kereslet szempontjából értelmezett átlagos eljutási idő meghatározását az 5.4
fejezetben megfogalmazottak szerint végeztem, az adott vasútvonalon, adott viszonylatban
elméletileg elképzelhető, de még reális eljutási idővel számoltam. Ez közelítőleg
megfeleltethető annak az igénynek, hogy minden utas olyan eljutást igényel(ne), amelyik a
kiindulási állomásáról közvetlen, megállás nélküli eljutást biztosítana az állomásra
kiérkezését közvetlenül követően. Ez alapján a 11. táblázatban megtalálhatóak az érintett
viszonylatokra számított, „igényelt” átlagos eljutási idő értékek.
11. Táblázat
Átlagos eljutási idő értékek az elméleti leggyorsabb eljutásokkal számolva
Átlagos eljutási idő [perc] Budapest-Nyugati pu. Pilisvörösvár
Budapest-Nyugati pu.
24
0
Pilisvörösvár
24
0
Piliscsaba
33
11
Esztergom
51
26

Piliscsaba
33
11
0
18

Esztergom
51
26
18
0

(Forrás: Takt menetrendszerkesztő rendszer)

A 12. táblázatban a motivációs szegmentáció szerinti súlyozással, viszonylatonként
előállított keresleti vektorok (18) találhatóak meg a következők szerint:
12. Táblázat
Motivációs aránnyal súlyozott, aggregált mobilitási keresleti vektor a kiválasztott viszonylatokra
Budapest-Nyugati pu.

t
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom

szegmentációs
keresleti vektor

f

I

Pilisvörösvár

Piliscsaba

Esztergom

t

f

I

t

f

I

t

f

I

24

1,85

100

33
11

1,85
1,85

100
100

51
26
18

1,85
1,85
1,85

100
100
100

24
1,85
100
33
1,85
100
11
1,85 100
51
1,85
100
26
1,85 100
18
1,85 100
t: átlagos eljutási idő, f: átlagos eljutás-gyakoriság, I: komplex menetrend-szerkezeti mutató

(Forrás: Saját szerkesztés)

A keresleti vektor előállítása a (18) képlet alapján egy példaviszonylatra (BudapestNyugati pu.– Esztergom) a következőképpen történik:

v DBudapest − Esztergom = D m

Budapest − Esztergom

⎡ 51 51 51 ⎤ ⎡0,85⎤ ⎡ 51 ⎤
1
1 ⎥⎥ ⋅ ⎢⎢ 0,1 ⎥⎥ = ⎢⎢1,85⎥⎥ (31)
⋅ z = ⎢⎢ 2
⎢⎣100 100 100⎥⎦ ⎢⎣0,05⎥⎦ ⎢⎣100 ⎥⎦
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A Budapest-Nyugati pu.–Esztergom viszonylatra így kapott utazási idő igény 51
perc, az időbeli hozzáférés igénye 1,85 eljutás/óra, kiszámítható és megjegyezhető
menetrendi struktúra igénylése mellett.
A keresleti vektor meghatározása a modell szerint a fejlesztési fázisoktól független,
így meghatározásukat követően lehetőség van az egyes fejlesztési fázisok eredményezte
mobilitási kínálati értékvektorral való összevetésre, ezáltal a fejlesztések értékességmegfelelésének vizsgálatára. A fejlesztési fázisonként előállított mobilitási kínálatra
vonatkozó értékesség-megfelelési értékek utasforgalmi súlyozásával pontos képet
kaphatunk a fejlesztések hatékonyságáról, az igény-megfelelési szintjükről (13. táblázat).
13. Táblázat
Megfelelésmátrix elemei a kiválasztott viszonylatokra fejlesztési fázisonként
Megfelelés-értékek [%]
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom
Budapest-Nyugati pu.
Pilisvörösvár
Piliscsaba
Esztergom

Fejlesztési lépcső
nem ütemes
menetrend

ITF alapú menetrend

Budapest-Nyugati pu.

t

f

I

0,65
0,61
0,58

0,58
0,56
0,52

0,00
0,00
0,00

0,63
0,61
0,57

0,61
0,58
0,56

0,67
0,67
0,71

Pilisvörösvár

Piliscsaba

Esztergom

t

f

I

t

f

I

t

f

I

0,64

0,61

0,00

0,60
0,74

0,58
0,58

0,00
0,00

0,74
0,52
0,64

0,56
0,52
0,61

0,00
0,00
0,71

0,57
0,53
0,55

0,56
0,56
0,56

0,00
0,00
0,00

0,55
0,60
0,77

0,52
0,58
0,58

0,00
0,71
0,67

0,76
0,52
0,74

0,58
0,56
1,62

0,67
0,71
0,75

0,58
0,54
0,55

0,56
0,02
0,58

0,71
0,67
0,71

0,80
0,67
0,64

0,81
0,81
0,81

0,75
0,75
0,75

0,54 0,56 0,71
ITF alapú
0,72 1,62 0,75
infrastrtuktúra0,74
1,62
0,75
0,92 1,62 0,75
fejlesztéssel tervezett 0,72
1,62
0,75
0,92 0,81 0,75
0,80
0,81
0,75
0,67 0,81 0,75 0,64 0,81 0,75
menetrend
t: átlagos eljutási idő, f: átlagos eljutás-gyakoriság, I: komplex menetrend-szerkezeti mutató

(Forrás: Saját szerkesztés)

A megfelelés-számítás egy viszonylat esetén az adott viszonylatra vonatkozó
mobilitási kínálati értékvektor és a keresleti vektor megfelelő koordinátáinak
összevetésével történik. A kiválasztott viszonylatok összességére a megfelelés az
utasforgalmi súly figyelembe vételével a (28) képlet szerint számítható. A menetrend alapú
infrastruktúra-fejlesztésre vonatkozó fejlesztési fázisra a mobilitási kínálat értékességmegfelelés a következőképpen számítható ki:

v% ITF − fejl

⎡ 2 ⋅ (0,74 ⋅ 0,08 + 0,72 ⋅ 0,08 + 0,8 ⋅ 0,27 + 0,92 ⋅ 0,01 + 0,67 ⋅ 0,03 + 0,64 ⋅ 0,04 ⎤ ⎡0,73⎤
= ⎢⎢ 2 ⋅ (1,62 ⋅ 0,08 + 1,62 ⋅ 0,08 + 0,81 ⋅ 0,27 + 1,62 ⋅ 0,01 + 0,81 ⋅ 0,03 + 0,81 ⋅ 0,04 ⎥⎥ = ⎢⎢1,04 ⎥⎥ (32)
⎢⎣2 ⋅ (0,75 ⋅ 0,08 + 0,75 ⋅ 0,08 + 0,75 ⋅ 0,27 + 0,75 ⋅ 0,01 + 0,75 ⋅ 0,03 + 0,75 ⋅ 0,04⎥⎦ ⎢⎣0,72⎥⎦

A fejlesztési fázisokra egyenként meghatározott megfelelési értékeket a 14. táblázat
mutatja. A megfelelés értékek vizsgálatakor egyértelműen megállapítható, hogy a
menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztés hatására vált lehetővé jelentős megfelelés javulás
az átlagos eljutási idő és az átlagos eljutás-gyakoriság tekintetében. A komplex menetrendszerkezeti mutatóval kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat jelentős részben már az
első fejlesztési fázisban megvalósított ITF alapú menetrendi kínálat teljesítette.
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14. Táblázat
Utasforgalommal súlyozott megfelelésvektor az egyes fejlesztési fázisokban
Nem ütemes
menetrend

ITF alapú
menetrend

ITF alapú infrastruktúrafejlesztéssel tervezett menetrend

Átlagos eljutási idő megfelelés [%]

57

57

73

Átlagos eljutás-gyakoriság megfelelés [%]

54

54

104

ITF-index megfelelés [%]

0

68

72

Utasforgalommal súlyozott megfelelésvektor

(Forrás: Saját szerkesztés)

Az átlagos eljutás-gyakoriság értéke az ITF alapú infrastruktúrafejlesztéssel
tervezett menetrend esetén meghaladta az elméleti modellezéssel meghatározott keresleti
értéket. Ez ebben a példában azt jelenti, hogy a hivatásforgalmi igényeknek megfelelő,
alapütem szerinti 30 perces követés a teljes vonalon a menetrendi fejlesztés hatására
biztosítható.
6.3

Mobilitási kínálati érték meghatározása a teljes elővárosi hálózatra

Az elővárosi hálózat fejlesztése, a várható EU források hatékony felhasználása és a
tervezés alatt álló S-Bahn projekt finomhangolása érdekében a mobilitási kínálat-értékelő
modell alkalmazásával a teljes elővárosi vasúti hálózat értékelése megtörténhet. A
kidolgozott modell alapján az érintett vonalak jelenlegi értékességét a 15. táblázat mutatja.
A táblázatban megtalálhatóak az egyes vonalak műszaki paraméterei és az adott vonal
menetrendjéből számított átlagos mobilitási kínálati értékek (a táblázatban található
értékek a vonal összes budapesti kiindulású viszonylatához tartozó értékének egyszerű
átlagolásával álltak elő). Ezek az adatok kiindulásul szolgálhatnak a további menetrendi
fejlesztésekhez, a vonalankénti mobilitási értékmeghatározás alapján további
összehasonlító vizsgálatok végezhetőek a vonalankénti utasforgalom hozzárendelésével.
Ez alapján célzott infrastruktúra-fejlesztési javaslatok dolgozhatóak ki és készíthetőek elő a
fejlesztési források beérkezését megelőzően [Kor06].
15. Táblázat
Az elővárosi vonalak műszaki paraméterei, illetve a menetrendi kínálati értékek
Vg.
szám

Pályasebesség
[km/h]

1
2
30
40
70
71
80
100
120
142
150

két
egy
két
két
két
egy
két
két
két
egy
egy

120/140
50/60
120
100/120
100/120
60
120
120
100/120
60
100

Elővárosi szakasz

BUDAPEST

Vonal

Komárom
Esztergom
Székesfehérvár
Pusztaszabolcs
Szob
Veresegyház – Vác
Hatvan
Cegléd – Szolnok
Újszász – Szolnok
Lajosmizse
Kunszetmiklós-Tass

Távolság
[km]
94
53
67
67
64
34
60
100
100
62
60

Átlagos
Átlagos
eljutásszám eljutási idő
[eljutás/nap]
[perc]
23,8
25,3
30,5
25,0
34,2
21,0
30,9
43,9
28,4
14,0
20,5

44,3
44,1
43,1
30,8
32,7
47,2
36,7
39,9
47,4
57,3
33,8

Átlagos eljutássűrűség
[eljutás/óra]
1,0
1,1
1,3
1,0
1,4
0,9
1,3
1,8
1,2
0,6
0,9

ITF-index ITF-index
60 perc [%] 30 perc [%]
83,3
70,6
69,6
83,3
70,0
87,5
81,9
72,3
67,2
0,0
75,0

30,6
0,0
32,4
40,2
43,4
0,0
58,2
51,0
22,8
0,0
0,0

(Forrás: Takt menetrendszerkesztő rendszer)
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A 16. táblázat az elővárosi fejlesztések következő fázisát, a 30 perces alapütemű
közlekedés feltételeit mutatja. A fejlesztés meghatározó részben menetrend-tervezéssel,
kapacitáshiány esetén pedig pályainfrastruktúra fejlesztéssel (forgalmi kitérő építése,
pályasebesség-emelés, harmadik vágány építése) valósítható meg.
16. Táblázat
Fejlesztési kritériumok a budapesti elővárosi vonalakon

Vágányok
száma

1
2
30
40
70
71
80
100
120
142
150

két
egy
két
két
két
egy
két
két
két
egy
egy

Jelmagyarázat:

Elővárosi szakasz

BUDAPEST

Vonal

Tatabánya
Esztergom
Székesfehérvár
Pusztaszabolcs
Szob
Veresegyház – Vác
Hatvan
Cegléd – Szolnok
Újszász – Szolnok
Lajosmizse
Kunszentmiklós-Tass

60 perces alapütem

30 perces alapütem

a fejlesztési módja
menetrend
infrastruktúra
menetrend
menetrend
menetrend
infrastruktúra
menetrend
menetrend
menetrend
infrastruktúra
infrastruktúra
infrastruktúra

jelenleg biztosított

(Forrás: Saját szerkesztés)

A mobilitási kínálat-értékelő modell alkalmazása a budapesti elővárosi vonalakra
meghatározott fejlesztési kritériumok teljesítési lépéseinek meghatározásában – a várható
utasforgalmi előrejelzések felhasználásával – hatékony segítséget nyújthat.

6.4

Mobilitási kínálat-értékelő modell továbbfejlesztési lehetőségei és alkalmazása

A mobilitási kínálat-értékelő modell az utasok mobilitási igényéből kiindulva, a
mobilitási lehetőséget hálózati szemléletben értékelve, az integrált közösségi közlekedési
rendszer leképezésére alkalmas módon nyújthat segítséget a közösségi közlekedési
rendszerek finomhangolásához és a várhatóan jelentős számú vasúti infrastruktúrafejlesztés eredményes megvalósításához. Az értékelő modell alkalmazásával a fejlesztési
szempontú vizsgálatok mellett lehetőség nyílik a vasúti infrastruktúra racionalizálási,
illetve az utasforgalmi felvételek alapján a közösségi közlekedési munkamegosztásoptimalizálási feladatainak támogatására.
A mobilitási kínálat-értékelő modell a disszertációban megfogalmazottakon túl,
megfelelő bővítésekkel alkalmazható lehet:
az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer komplex értékelésére
(eljutás+hozzáférés+információ);
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az integrált közösségi közlekedési rendszer (integrált közlekedési láncok)
mobilitási kínálatának értékelésére (közúti közösségi közlekedés bevonásával);
a közösségi közlekedési rendszer és az egyéni közlekedés mobilitási
kínálatának összehasonlító értékelésére (az egyéni közlekedés esetén megfelelő
paraméterezéssel és a modell korlátainak figyelembe vételével).
A mobilitási kínálat-értékelő modell további finomhangolása, illetve az értékelési
lehetőségek bővítésének szükségessége jelöli ki a további kutatási területeket: a
mobilitási
igények
azonosítási
módszertanának
kidolgozása
szegmentált
(utaskikérdezések, szegmentációs lehetőségek további felmérésével, az értékeléshez
szükséges adatstruktúrák előállításával), érzékenységvizsgálati, rugalmassági vizsgálati
eljárás kidolgozása, továbbá a mobilitási kínálat fejlesztéséhez kapcsolódó
költségösszefüggések feltárása, költség-haszon számítási eljárás kidolgozása (fejlesztési
költségek, társadalmi költségek).
A
mobilitási
kínálat-értékelő
modell
fejlesztési
elképzelések
hatásmechanizmusának gazdaságossági leképezését megvalósító továbbfejlesztése
alkalmas lehet a közösségi közlekedési (elsősorban a vasúti személyszállítási)
közszolgáltatási szerződéssel összefüggésben a megrendelő vagy a szolgáltató részéről
felmerült fejlesztési igények hatáselemzésének megvalósítására, a rendelkezésre álló
finanszírozási keretek között a mobilitási kínálat szolgáltatásminőség javító célú
optimalizálására és a rendelkezésre álló fejlesztési források hatékony felhasználására.
A disszertációban kidolgozott értékelő modell rugalmasságát, ezáltal széleskörű
felhasználhatóságát mutatja, hogy az alkalmazott vektoriális módszertan paraméterei
gyakorlatilag „korlátlanul” bővíthetőek, így a mobilitási kínálat értékelésén messze
túlmutató paraméterrendszer alkalmazásával a modell – megfelelő adaptációt követően –
gazdasági elemzések elvégzésére is alkalmassá tehető.
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Összefoglalás

Az értekezés keretein belül az integrált vasúti személyszállítási szolgáltatásrendszer
fejlesztési szempontokat előtérbe helyező feltételrendszerét vizsgáltam komplex
folyamatelemzéssel, melynek eredményeként a rövid távon is megvalósítható fejlesztési
potenciállal rendelkező terület, az eljutási lehetőséget meghatározó mobilitási kínálat
értékelési és fejlesztési lehetőségeivel foglalkoztam.
Az értékelemzési eljárás továbbfejlesztésével, az integrált vasúti személyszállítási
szolgáltatási folyamat feltáró elemzésével kvantifikáltam a mobilitási igényeket az utas
szempontjából (funkciók) és a szolgáltató oldaláról meghatároztam a funkciók előállítását
szolgáló szolgáltatási folyamatelemeket (funkcióhordozók), majd ezek egybevetésével
azonosítottam a vasúti személyszállítási folyamat funkciókritikus és költségkritikus
területeit.
A szolgáltatási folyamatelemek költségvizsgálata alapján egyértelműen igazoltam,
hogy a mobilitási kínálat biztosításához szükséges infrastruktúra (pálya-állomás) és
járművek (üzemeltetése és karbantartása) a vasúti személyszállítási költségek
meghatározó részére (közel 90%-ára) kihatással van, így azok költségkritikusnak
minősülnek. Megállapítottam, hogy a funkciókritikus és költségkritikus területek további
vizsgálata egyaránt lehetőséget nyújt a fejlesztési potenciál meghatározására és a
hatékonyságjavítás lehetőségének feltárására.
Azonosítottam a mobilitási kínálattervezés (menetrendtervezés) infrastruktúrafejlesztéseknél betöltött stratégiai szerepét és igazoltam a benne rejtő hatékony fejlesztési
potenciált. Feltártam a mobilitási kínálat komplex fejlesztési lehetőségeit és
feltételrendszerét, és ezek alapján tervezési és szervezési eljárásokat dolgoztam ki a
mobilitási kínálat hatékony javítására.
A mobilitási kínálat funkciókritikus és az infrastruktúrák költségkritikus
tulajdonságának figyelembe vételével, a fejlesztési lehetőségek komplex elemzésével
megállapítottam, hogy:
a. A pálya és állomási infrastruktúra-, illetve a járműfejlesztések esetén a
mobilitási kínálattervezés (menetrendtervezés) szükséges és elengedhetetlen
feltétel, mivel a jelentős költségű fejlesztések érvényesülése és
eredményessége meghatározó részben a menetrendi tervezés függvénye.
b. A mobilitási kínálattervezéssel a legtöbb esetben beruházás nélkül,
szervezéssel vagy alacsony üzemeltetési költség vonzatú fejlesztéssel a
meglévő erőforrások hatékony felhasználásával javítható a mobilitási kínálat.
c. A mobilitási kínálattervezés egyik meghatározója az infrastruktúrafejlesztés optimalizálásának, egyúttal alkalmas a meglévő infrastruktúra
racionalizálására is az árufuvarozási igények egyidejű figyelembevétele
mellett.
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Kidolgoztam egy, a mobilitási kínálat komplex értékelésére alkalmas, szintetizált
paraméterrendszert felhasználó, a teljes közösségi közlekedési hálózatra is kvantifikálható
értékelési eljárást, amelynek keretében meghatároztam a mobilitási kínálati értékvektort.
A kidolgozott mobilitási kínálat-értékelő modell tetszőleges közösségi közlekedési
viszonylat (egy vagy több viszonylat, akár a teljes vasúti vonalhálózat vagy több közösségi
közlekedési mód vonalhálózata) mobilitási kínálatának értékelésére alkalmas. Az értékelő
modell a mobilitási igények felmerülésének megfelelően az eljutási lehetőséget állítja az
értékelés középpontjába, és hálózati szemléletben az eljutási idő, az eljutási lehetőségek
száma és átszállások minőségi vizsgálatával adja meg a mobilitási kínálat értékességét. Az
értékelő paraméterekkel elérhető az egyes mobilitási kínálati (menetrendi) verziók
összehasonlító értékelése, az értékesség-változás kimutatása.
A szegmentált mobilitási igények kielégítésének aggregált értékelésére alkalmas
módszertant dolgoztam ki. Ennek keretében meghatároztam a szegmentációs keresleti
vektort, mellyel alkalmas megfelelőségi mutatót definiáltam a mobilitási kínálattal szemben
támasztott szegmentált mobilitási igényeknek (kereslet) való megfelelés értékelésére.
A térben és időben eltérő, szegmentált mobilitási igények azonosítására, a
mobilitási kínálat megfelelésének vizsgálatához a keresleti oldalt leképeztem a mobilitási
kínálati értéknek megfelelő paraméterekre. A kidolgozott módszertan alkalmas az utazási
igények térben és időben elkülönített, továbbá a lehetséges szegmentációkat is
figyelembe vevő kvantifikálására, illetve a kínálat (mobilitási érték) és a kereslet (a
mobilitási kínálattal szemben támasztott aggregált utasigények) összehasonlító elemzésére
és az igényeknek való megfelelés vizsgálatára.
Kidolgoztam a mobilitási kínálat intenzív fejlesztésének értékelésére és az extenzív
fejlesztés hatékony irányainak azonosítására alkalmas eljárást és ábrázolástechnikát. Az
eljárás alkalmas a mobilitási kínálati fejlesztések hatásainak modellezésére és komplex
értékelésére, továbbá a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztések megalapozására is.
A mobilitási kínálat intenzív fejlesztésének vizsgálatával az egyes mobilitási
kínálati (menetrendi) alternatívák komplex értékelése végezhető el. A fejlesztésértékelési eljárás során az utasforgalmi súlytényező figyelembe vételével az egyes
menetrendi verziók érzékenységvizsgálata is lehetővé válik, ezáltal célzott mobilitási
kínálatfejlesztési lehetőségek vizsgálata is megvalósulhat. A mobilitási kínálat extenzív
fejlesztési vizsgálata során a lehetséges vagy a tervezett infrastruktúra-fejlesztés komplex
hatásvizsgálata végezhető el, továbbá az eljárás alkalmas a mobilitási kínálat hatékony
javításának elérésére, a menetrend alapú infrastruktúra-fejlesztések megalapozására.
Az innovatív ábrázolástechnikával a fejlesztési lépések hatására bekövetkező
értékesség-változás nyomon követhető, emellett megvalósítható több viszonylat együttes
értékelése, ezáltal célzott mobilitási kínálati fejlesztési javaslatok dolgozhatóak ki.
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A hazai közlekedési szektorban az elkövetkező évek egyik fő feladata lesz az
integrált közösségi közlekedési rendszer kialakítása. A megvalósítás a közösségi
közlekedés versenyképességének fenntartása és a közösségi közlekedés finanszírozási
igényeinek csökkentése érdekében nem várathat magára. Az integrált közösségi
közlekedési rendszer kialakítása az integrált közlekedési láncok hatékony működését, a
közlekedési munkamegosztás megvalósítását, a fejlesztési koncepciók összehangolását,
a versenyképes eljutási lehetőségek feltérképezését és ezzel együtt az integrált
menetrendek kialakítását teszi szükségessé.
Az értekezés eredményei – mind elméleti mind gyakorlati szempontból –
felhasználhatóak a közösségi közlekedési közszolgáltatások megrendelői és a
szolgáltatást nyújtók számára, az értékelő modell alkalmas szakmai döntés-előkészítés
támogatására, továbbá oktatási feladatok ellátására is.
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Új tudományos eredmények (tézisek)
1. Az értékelemzési eljárás továbbfejlesztésével, az integrált vasúti
személyszállítási szolgáltatási folyamat feltáró elemzésével kvantifikáltam a
mobilitási igényeket az utas szempontjából (funkciók) és a szolgáltató
oldaláról meghatároztam a funkciók előállítását szolgáló szolgáltatási
folyamatelemeket (funkcióhordozók), majd ezek egybevetésével azonosítottam
a vasúti személyszállítási folyamat funkciókritikus és költségkritikus területeit.
A tézishez a 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 fejezet és a [Kor03], [Kor04] publikáció
kapcsolódik.
2. Azonosítottam
a
mobilitási
kínálattervezés
(menetrendtervezés)
infrastruktúra-fejlesztéseknél betöltött stratégiai szerepét és igazoltam a benne
rejtő hatékony fejlesztési potenciált. Feltártam a mobilitási kínálat komplex
fejlesztési lehetőségeit és feltételrendszerét, és ezek alapján tervezési és
szervezési eljárásokat dolgoztam ki a mobilitási kínálat hatékony javítására.
A tézishez a 3.3.2 fejezet és a [Kor03], [Kor07a] publikáció kapcsolódik.
3. Kidolgoztam egy, a mobilitási kínálat komplex értékelésére alkalmas,
szintetizált paraméterrendszert felhasználó, a teljes közösségi közlekedési
hálózatra is kvantifikálható értékelési eljárást, amelynek keretében
meghatároztam a mobilitási kínálati értékvektort.
A tézishez az 5.1, 5.2, 5.3 fejezet és a [Kor04], [Kor06] publikáció kapcsolódik.
4. A szegmentált mobilitási igények kielégítésének aggregált értékelésére
alkalmas módszertant dolgoztam ki. Ennek keretében meghatároztam a
szegmentációs keresleti vektort, mellyel alkalmas megfelelőségi mutatót
definiáltam a mobilitási kínálattal szemben támasztott szegmentált mobilitási
igényeknek (kereslet) való megfelelés értékelésére.
A tézishez az 5.4 és 5.5 fejezet kapcsolódik.
5. Kidolgoztam a mobilitási kínálat intenzív fejlesztésének értékelésére és az
extenzív fejlesztés hatékony irányainak azonosítására alkalmas eljárást és
ábrázolástechnikát. Az eljárás alkalmas a mobilitási kínálati fejlesztések
hatásainak modellezésére és komplex értékelésére, továbbá a menetrend alapú
infrastruktúra-fejlesztések megalapozására is.
A tézishez az 5.6 fejezet és a [Kor04], [Kor06] publikáció kapcsolódik.
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Fogalomtár
Eljutási idő alatt azt az időt értjük, amely egy adott eljutáshoz kapcsolódó viszonylaton az
eljutáshoz tartozó megállási rendet figyelembe véve a mindenkor érvényes pályasebesség
kihasználásával meghatározható menetidő, amely átszállás esetén magában foglalja a
csatlakozási várakozási időt is. Az átlagos eljutási idő számítása az azonos viszonylaton
közlekedő eltérő megállási rendű járatok (személy, gyorsított, gyors stb.), az átszállási idők
esetlegesen eltérő értékei és esetenként a két végpont közötti eltérő útirány miatt szükséges
egy vizsgált viszonylaton belül is.
Eljutás-gyakoriság alatt a vizsgált viszonylaton (a vizsgált két viszonylati végpont között
meghatározott útvonalon vagy útvonalakon, közvetlenül vagy átszállással) az eljutási
lehetőségek számát értjük egy meghatározott időintervallumra [eljutás/óra].
Integrált közlekedési rendszer: Olyan integrált ütemes menetrenden alapuló közösségi
közlekedési rendszer, amelyben az egyes közlekedési módok menetrendje mellett a
tarifarendszer, az utastájékoztatás, stb. is egységes rendszert alkot. Az integrált közlekedési
rendszer jellegzetes megjelenési formája a közlekedési szövetség. Egy integrált közlekedési
rendszer tartalmazhat olyan elemeket is, amelyek az egyéni és közösségi közlekedés
kapcsolatát is magában foglalják (pl. bérletként is használható P+R parkolójegy.) [Itf09].
Integrált ütemes menetrend: Az integrált ütemes menetrendről akkor beszélhetünk, ha
egy közösségi közlekedési rendszerben az ütemesség egynél több járattípusra (pl. intercity
és csatlakozó személyvonat) vagy akár több közösségi közlekedési ágazatra (pl. vonat és
ráhordó busz) kiterjed úgy, hogy a járatok menetrendjei térben is időben összehangolva,
egységes alapelvek mentén (pl. azonos időbeli szimmetriával) kerülnek tervezésre [Itf09].
Kínálati menetrend: olyan közösségi közlekedési szolgáltatást takar, amely a nap nagyobb
részében (legalább 12 órán keresztül) folytonosan és kellő sűrűséggel (nagyvasút esetében
legalább óránként) nyújt eljutási lehetőségeket egy adott viszonylaton [Itf09].
Közlekedési lánc: rendszer, melyben különböző, összekapcsolódó közlekedési módok
igénybevétele szükséges az utazáshoz [Ikl03].
Közvetlen teljesítménymérés (Direct Performance Maesures – DPM): a módszerrel a
szolgáltatással összefüggésben hozható teljesítmény tényleges végrehajtását ítélik meg az
üzemi bizonylatokból, vagy reprezentatív megfigyelések során. Az eljárás a tervezett és a
nyújtott szolgáltatási szint vizsgálatára irányul. A DPM a teljesítményt egy adott skála
alapján ellenőrzi. Megfelelő mérőrendszert kell kialakítani az adatgyűjtéshez, a teljes körű
adatfelmérés és a mintavételes felmérés között mérlegelve [Rix05].
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Multimodális: utazási forma, mely egynél több közlekedési módot foglal magába [Ikl03].
Mobilitási kínálattervezés: az utasok mobilitási igényének kielégítését célzó, közép és
hosszú távú stratégiai menetrend-tervezési eljárás (a disszertációban a leírt értelemben
használt kifejezés).
Pók (optimális átszállási kapcsolatok): Az integrált ütemes menetrend hálózati
csomópontjainak átszállási (csatlakozási) rendszerét „pók”-nak nevezzük a menetrend útidő diagrambeli megjelenés jellegzetes képére utalva. Az optimális átszállási
kapcsolatrendszer akkor valósul meg, ha a térbeli és időbeli csomópontok a lehető
legközelebb esnek egymáshoz, azaz a járatoknak a szimmetriatengelyhez minél közelebbi
időpontban kell a csomóponti állomáson tartózkodniuk. Egyszerű esetben a „pók” két
fázisból áll: gyűjtő vagy ráhordó fázis (a járatok beérkeznek minden irányból) és terítő
vagy leosztó fázis (minden járat „kirajzik”). A „pók”-ok teszik lehetővé azt, hogy a hálózati
csomópontokban mindenhonnan mindenhová biztosított legyen az átszállás lehetősége
[Bor07a].
Szimmetria: az alapütemet adó menetrendnek szimmetrikusnak kell lennie, hogy a
csomópontoknál a csatlakozások megfelelően működjenek és az átszállások egységes
rendszerben történhessenek. Ez azt jelenti, hogy minden járatnak kell rendelkeznie egy
ellentétes irányú szimmetria párral. Ahol a két irány vonatpárjai metszik egymást, ott
találhatóak a lokális szimmetriatengelyek, amelyek elhelyezkedése értelemszerűen szintén
ütemes. Praktikus szempontból a szimmetriatengelyt (a rendszert elsőként bevezetőkhöz
hasonlóan) egész órához kell igazítani. Ez azzal jár együtt, hogy az érkezési (é) adatból
egyszerűen adódik az indulási (i=60-é) időadat (pl. órás ütemben egy adott állomáson a
:20-kor érkező vonat kiadja, hogy az ellentétes irányú ütem járatai :40-kor indulnak). A
szimmetria velejárója, hogy ha A-ból B-be – ütemben levő vonatokkal – el lehet jutni két
átszállással C-be és D-be, akkor a visszaút pontosan ugyanígy történik, csak fordított
sorrendben (B-D-C-A) [Bor07a].
Teszt utas tapasztalatok (Mistery/Silent Shopping – MSS) külső, objektív megfigyelők
mérő, ellenőrző eljárása, amely a minőségi hurok tervezett és nyújtott minőség egységeire
vonatkozik. A vizsgálat megfelelő értékelhetőségének alapfeltétele az előre kialakított
egységes kiértékelő és kritériumlista, a vizsgálatot végzők egyéni szubjektumainak
kiszűrése céljából. Az MSS segítségével a szolgáltatások olyan elemei ellenőrizhetőek,
amelyek jelentősen befolyásolják az utas-elégedettséget. Az MSS részletes ellenőrzést tesz
lehetővé és a folyamat során olyan szolgáltatási teljesítésvizsgálat is lehetséges, amely nem
kapcsolható mérhető minőségi kritériumhoz [Rix05].
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Utas elégedettség mérése (Customer Satisfaction Surveys – CSS) Az eljárás a nyújtott
teljesítménnyel való elégedettség mértékének meghatározására, értékelésére szolgál, de
nem ad egzakt eredményt. A minőségi hurok elvárt és érzékelt minőség „oldalára”
vonatkozik, az elvárt minőség megfelelésére vonatkozóan származtatható információ arra
vonatkozóan, hogy az utas számára milyen mértékben felel meg a szolgáltatás minősége
[Rix05].
Ütemes menetrend [Itf09]: egy adott közösségi közlekedési viszonylat egy adott
járattípusának menetrendje akkor ütemes, ha a járatok kiszámíthatóan, azonos
időközönként követik egymást mindkét irányban. A gyakorlatban az "ütemezés" mértéke
120-60-30-15-10-7,5-5-3,75 perc lehet. Az ütemes menetrend az utasok számára a
kiszámíthatóságot, a megjegyezhetőséget, az átláthatóságot jelenti. Az ütemes menetrend
nem kifejezetten csak vasúti menetrend, bár előnyei (pl. a minimális infrastruktúra
meghatározásakor) kétségkívül a vasúti közlekedésben jelentkeznek leginkább
Ütemes menetrend [Gkm07c]: az ütemes menetrendi szerkezetet alkotó menetvonallal
rendelkező vonat menetrendje, az ütemes menetrendi szerkezet: olyan menetrendi
szerkezet, amelyet alkotó menetvonalak egymással 60 perces eltolással legalább egymást
követő 12 órán át megszakítás nélkül, percre pontosan fedésbe hozhatók, és amelyben
minden menetvonalhoz hozzárendelhető egy bármely, de egyazon (egészóra) időértékre
nézve értelmezett, ellenkező irányú menetvonal.
Zónázó közlekedés: egy alkalmasan megválasztott zónahatárig megállás nélkül közlekedő
és azután mindenütt megálló (zónázó) vonatok, és csak a zónahatárig közlekedő mindenütt
megálló vonatok alkotta gyűjtő-terítő közlekedési rendszer.
.
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Mellékletek
1. sz. melléklet

„0.” Vasúti csomag
91/440/EGK irányelv, amely a következő célokat határozta meg:
o a vasútvállalatok függetlensége az államtól;
o az infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások legalább számviteli
szétválasztása;
o a vasutak pénzügyi helyzetének javítása;
o a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés joga:
több vasútvállalat által létrehozott "nemzetközi" csoportosulások
részére, nemzetközi szolgáltatások céljából, vagy
vasútvállalatok részére nemzetközi kombinált fuvarozás céljából.
95/18/EK irányelv szabályozta, hogy milyen cég minősülhet vasútvállalatnak.
95/19/EK irányelv az infrastruktúra-kapacitás felosztására és a
pályahasználati díj meghatározására vonatkozó alapvető rendelkezéseket
tartalmazta.
Az 1. Vasúti csomag
2001/12/EK irányelv a 91/440/EGK irányelv módosításáról előírta a
személyszállítás és az árufuvarozás legalább számviteli szétválasztását,
valamint a három szétválasztandó területre (infrastruktúra, árufuvarozás,
személyszállítás) külön eredménykimutatás és mérlegbeszámolót elkészítését
és közzétételét. Meghatározta továbbá azokat a tevékenységeket, amelyeket
az áru- és személyszállítást végző vasútvállalatoktól független szervezeteknek
kell végezniük:
o a vasútvállalatok működésének engedélyezése;
o a pályakapacitások elosztása;
o a pályahasználati díjak meghatározása;
o a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.
2001/13/EK irányelv a vasútvállalatok engedélyezéséről szóló 95/18/EK
irányelv módosításáról, amely az engedélyt – az országos vasúti hálózathoz
nem kapcsolódó helyi és regionális vasutak kivételével – minden vasútvállalat
számára kötelezővé tette.
2001/14/EK irányelv a vasúti infrastruktúra-kapacitás felosztásáról, az
infrastruktúra-használati díjak felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról.
Az irányelv rendelkezik az infrastruktúra-menedzserek és a kapacitást igénylő
vasútvállalatok kapcsolatáról, az ezt ellenőrző ún. Szabályozó Testületről, a
díjmeghatározás és a kapacitáselosztás elveiről.
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2001/16/EK irányelv a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös
átjárhatóságáról keretszabályozást nyújt a vasúti rendszer egyes részelemeire
vonatkozó követelményekről, az ezeknek való megfelelés tanúsításáról.
2. Vasúti csomag
2004/49/EK irányelv a biztonsági tanúsítványról részletes szabályozással
váltja fel a 2001/14/EK irányelvnek a tárgyban tett egyetlen rendelkezését.
2004/50/EK irányelv a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelvek módosításáról.
A két "átjárhatósági" irányelv rendszerét hangolja össze, a vonatkozó
szabályok részbeni konkretizálásával.
2004/51/EK irányelv a 91/440/EGK irányelv módosításáról tovább
liberalizálja a vasúti hálózathoz való hozzáférést: 2006. január 1-jétől
nemcsak a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat vonalait, hanem a teljes
vasúti hálózatot meg kell nyitni a közösségi vasútvállalatok előtt nemzetközi
árufuvarozás céljából, 2007. január 1-jétől pedig belföldi árufuvarozás
céljából is.
2004/881/EK rendelet az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) felállításáról, a
biztonsággal és interoperabilitással kapcsolatos EU irányelvek kidolgozása
céljából.

3. Vasúti csomag
2007/58/EK: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közösségi vasutak
fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti
infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra
használati díjának felszámításáról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról.
Célja a Közösségen belüli nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatások
piacának megnyitása. A javasolt céldátum a piac nyitottá válásához 2010.
január 1.
2007/59/EK: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közösségi vasúti
rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők
minősítéséről. Célja a mozdonyvezetők tagállamok közötti mozgásának, a
vasúttársaságok közötti mobilitásának és az engedélynek, illetve a
harmonizált kiegészítő tanúsítványnak a vasúti ágazat valamennyi szereplője
általi elismerésének megkönnyítése.
1371/2007/EK: az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti
személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről.
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2. sz. melléklet

A főbb közszolgáltatási kötelezettségek az Európai Unió jelenlegi gyakorlata
alapján [CER2005].
díjszabási kötelezettség: megrendelővel egyeztetett árszint, kijelölt
utasszegmensek kedvezményekben részesítése, szigorú korlátok között a
megrendelővel egyeztetett módon és mértékig lehetőség a díjak emelésére;

a 2. sz. mellékletben szolgáltatás gyakorisága: vonatközlekedés mértéke,
gyakoriság a csúcsidőszakban és azon kívül, illetve a megállási rend (hol,
hányszor van kiszolgálás);
minőségi követelmények: közvetlenül megjelennek a közszolgáltatási
kötelezettségekre vonatkozó fejezetekben vagy közvetetten a büntető
rendszereken keresztül. A minőségi követelmények jellemzően az alábbiakat
tartalmazzák:
o pontosság;
o mozgáskorlátozottak részére nyújtott szolgáltatások;
o utastájékoztatás, beleértve a biztosított tájékoztatás szintjét;
o jegyeladásra vonatkozó kötelezettségek a vasútállomásokon és a vonaton;
marketing: a közszolgáltatásként működtetett közlekedési lehetőségek
kommunikációját bizonyos forgalmi szintek esetén gyakran előírják a
megrendelők;
szolgáltatások folyamatossága: ideértve a sztrájkok idején is elégséges
szolgáltatási minimumot.
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3. sz. melléklet

Minőségi kritériumok a vasúti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan a
DIN EN szabvány szerint
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4. sz. melléklet
Minimális minőségi előírások az utasjogi rendelet szerint

A harmadik vasúti csomag részeként hatályba lépett 1371/2007/EK rendelet „a
vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről” részletes
előírásokat tartalmaz a vasúti személyszállítási szolgáltatás kapcsán, különös tekintettel a
minimális előírásokra a következők szerint:
II. melléklet:
A vasúttársaságok és/vagy menetjegy-értékesítők által biztosítandó minimális
információk:
I. rész: Az utazást megelőző tájékoztatás
o a szerződésre alkalmazandó általános feltételek;
o a leggyorsabb utazás menetrendje és feltételei;
o a legolcsóbb díjak menetrendje és feltételei;
o a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyeket segítő
eszközök hozzáférhetősége, hozzáférési feltételei és elérhetősége a
vonaton;
o hozzáférhetőség és hozzáférési feltételek kerékpárok számára;
o az ülőhelyek elérhetősége a dohányzó- és nemdohányzó részen, az
első- és másodosztályon, valamint a fekvőhelyek és a hálókocsik
elérhetősége;
o a szolgáltatásokat várhatóan megzavaró, vagy késleltető események;
o a vonaton igénybe vehető szolgáltatások elérhetősége;
o az elveszett poggyász visszaigénylésére vonatkozó eljárások;
o a panaszok benyújtására vonatkozó eljárások.
II. rész: Információk az utazás során
o a vonaton igénybe vehet szolgáltatások;
o következő állomás;
o késések;
o fő összeköttetések;
o biztonsági és üzembiztonsági kérdések;
III. melléklete
Minimális szolgáltatásminőségi előírásokról a következők szerint:
információk és menetjegyek;
a szolgáltatások pontossága és a szolgáltatászavarainak kezelésére
vonatkozó általános elvek;
a járatok törlése;
a gördülő állomány és az állomás létesítményeinek tisztasága (például
levegőminőség a kocsikon, a szaniter berendezések higiéniája stb.);
az utasok elégedettségének vizsgálata;
panaszkezelés, visszatérítés és kártérítés a szolgáltatás minőségi előírásának
be nem tartásáért;
segítségnyújtás a fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek
részére;
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5. sz. melléklet

Funkcióhordozók – szolgáltatási folyamatelemek

integrált
értékesítési,
információs és
ügyfélszolgálati
rendszer

vasúti pálya-és
állomási
infrastruktúra

jegyváltási lehetőség
o utazás előtti jegyvásárlás lehetősége integráltan, a multimodális
jegyek használatával
o rugalmas jegyváltás lehetősége
o személyzet nélküli jegyváltás és érvényesítés
információnyújtás és ügyfélkezelés: az eljutási lehetőség közösségi
közlekedési módokkal, azok kombinációjával, integráns részként a vasúti
közlekedéssel
o egyszeri, rendszeres eljutások
o utazási idő, menetidő
o átszállási paraméterek
o kiválasztott eljutási lehetőséggel kapcsolatos pontos és részletes
információk:
- o
vágányszám, peronszám
- o
átszállási információk (várakozási idő, vágányszám stb.)
o rugalmasság késés esetén, alternatív megoldások
o nyújtott szolgáltatás minőségi paraméterek ismertetése az eljutási
lehetőség kapcsán
- fedélzeti minőség/osztály
- fedélzeti szolgáltatások rendszere
- garanciavállalás
utastájékoztatás
o valós idejű állomási információszolgáltatás az integrált közlekedési
lánc minden módjára és minden használójára egységesen
o szegmentált utastájékoztatás rendszeresen utazók, átszállók, eseti
utazók számára
o váratlan események kezelése
- rendszerzavarok kezelése a mobilitási lánc egészét figyelembe
véve – következmények kezelése és közlése
- preventív tájékoztatás a bizonytalanságokról
- információs szolgálat személyes jelenléte
nyíltvonali pályahálózat
o hossza (km), kiterjedése, területi ellátottsága (km/1000 lakos)
o kapacitása (vágányszám)
o vontatási nem (villamosított vagy anélküli)
o kiépítési sebesség (távlati tervek a lehetséges fejlesztések esetén a
sebességemelésre)
o pályaállapot (állandó és ideiglenes lassújelek stb.)
állomási pályahálózat
o kapacitás (vágányszám, peronhossz, keresztezési lehetőségek stb.)
o pályaállapot (lassújelek, áthaladási sebesség stb.)
biztosítóberendezés kivitele (fejlettség, minőség)
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o technológiai időszükségletek (utasítások, biztonsági kérdések)
forgalomirányítás
o forgalomirányító személyzet képzettsége, száma
o forgalomirányító rendszerek fejlettsége
vasúti vontató és vontatott járművek száma
kapacitásuk
műszaki paramétereik (sebesség, gyorsulás, fékezés stb.)
technológiai előírások (csatolási időszükséglet, fékpróba stb.)
karbantartási rendszer (technológia, időszükséglet)
tisztítási rendszer (technológia, időszükséglet)
vontatási személyzet képzettsége, száma
járatgyakoriság
o alapkínálat
o csúcsidőszaki gyakoriság
üzemidő
o munkanapi (alap/csúcs)
o hétvégi
járattípusok
o ráhordó-leosztó rendszer
o zónázó, gyorsított közlekedési rend
o kiegészítő/alternatív járatok
férőhelykapacitás
o alapkínálat
o csúcsidőszak
átszállási rendszer a hálózaton belül
o átszállási lehetőség
o várakozási idő
o szimmetria az eljutás tekintetében
eljutási idő
o átszállások száma, várakozási idő
o menetidő
integrált közlekedési lánc
o kiterjedtség
o intermodalitás
o interoperabilitás
forgalomirányítási, fedélzeti, vontatási személyzet száma, képzettsége
utasítások
jogszabályok (munkavégzés stb.)
biztonsági előírások
szakszervezeti determinációk
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6. sz. melléklet
Személyszállítási ütemtérkép a cseh vasúti hálózaton
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7. sz. melléklet
A svájci vasúti hálózat stratégiai fejlesztési térképe
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8. sz. melléklet
2008/2009. évi menetrendi időszak egy munkanapi menetrendjének mobilitási
kínálati értékei a Budapest-Esztergom vonalon
honnan

Budapest-Nyugati pu.

hova

Rákosrendező

átlagos
eljutásszám eljutási idő

27

5,00

átlagos
eljutásgyakoriság

ITF-index
120 perces
alapütemre

ITF-index 60
perces
alapütemre

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Vasútmúzeum mh.

0

n/a

0,00

0

0

Budapest-Nyugati pu.

Budapest-Angyalföld

27

11,00

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Újpest mh.

27

14,00

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Aquincum felső mh.

27

18,00

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Óbuda

27

21,00

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Üröm mh.

20

25,45

0,83

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Solymár

27

31,78

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Pilisvörösvár

27

37,70

1,13

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Szabadságliget mh.

26

42,27

1,08

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Pázmáneum mh.

19

48,95

0,79

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Klotildliget mh.

25

51,68

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Piliscsaba

26

54,58

1,08

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Pilisjászfalu mrh.

25

59,16

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Piliscsév mh.

25

64,16

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Leányvár

25

67,56

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Dorog

25

74,52

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Esztergom-Kertváros

25

79,52

1,04

71,35

70,57

Budapest-Nyugati pu.

Esztergom

25

87,88

1,04

71,35

70,57

Pilisvörösvár

Budapest-Nyugati pu.

27

38,22

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Rákosrendező

27

31,22

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Vasútmúzeum mh.

0

n/a

0,00

0

0

Pilisvörösvár

Budapest-Angyalföld

27

25,30

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Újpest mh.

27

22,30

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Aquincum felső mh.

27

18,30

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Óbuda

27

15,11

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Üröm mh.

21

11,48

0,88

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Solymár

27

5,04

1,13

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Szabadságliget mh.

26

2,04

1,08

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Pázmáneum mh.

19

8,95

0,79

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Klotildliget mh.

25

11,40

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Piliscsaba

26

14,35

1,08

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Pilisjászfalu mrh.

25

19,40

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Piliscsév mh.

25

24,40

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Leányvár

25

27,80

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Dorog

25

34,76

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Esztergom-Kertváros

25

39,76

1,04

66,67

66,67

Pilisvörösvár

Esztergom

25

48,12

1,04

66,67

66,67

Piliscsaba

Budapest-Nyugati pu.

26

54,08

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Rákosrendező

26

47,08

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Vasútmúzeum mh.

0

n/a

0,00

0

0

Piliscsaba

Budapest-Angyalföld

26

41,15

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Újpest mh.

26

38,15

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Aquincum felső mh.

26

34,15

1,08

66,67

62,50
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26

30,96

1,08

Kormányos László

Piliscsaba

Óbuda

66,67

62,50

Piliscsaba

Üröm mh.

21

27,71

0,88

66,67

62,50

Piliscsaba

Solymár

26

20,85

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Pilisvörösvár

26

14,54

1,08

66,67

62,50

Piliscsaba

Szabadságliget mh.

24

11,71

1,00

66,67

62,50

Piliscsaba

Pázmáneum mh.

23

4,96

0,96

66,67

62,50

Piliscsaba

Klotildliget mh.

25

2,00

1,04

66,67

62,50

Piliscsaba

Pilisjászfalu mrh.

26

4,00

1,08

70,56

66,67

Piliscsaba

Piliscsév mh.

26

9,00

1,08

70,56

66,67

Piliscsaba

Leányvár

26

12,42

1,08

70,56

66,67

Piliscsaba

Dorog

26

19,50

1,08

70,56

66,67

Piliscsaba

Esztergom-Kertváros

26

24,50

1,08

70,56

66,67

Piliscsaba

Esztergom

26

32,96

1,08

70,56

66,67

Esztergom

Budapest-Nyugati pu.

25

89,76

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Rákosrendező

25

82,76

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Vasútmúzeum mh.

0

n/a

0,00

0

0

Esztergom

Budapest-Angyalföld

25

76,84

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Újpest mh.

25

73,84

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Aquincum felső mh.

25

69,84

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Óbuda

25

66,64

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Üröm mh.

20

63,00

0,83

71,11

62,50

Esztergom

Solymár

25

56,68

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Pilisvörösvár

25

50,48

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Szabadságliget mh.

23

46,91

0,96

71,11

62,50

Esztergom

Pázmáneum mh.

23

41,09

0,96

71,11

62,50

Esztergom

Klotildliget mh.

24

37,58

1,00

71,11

62,50

Esztergom

Piliscsaba

25

33,56

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Pilisjászfalu mrh.

25

28,56

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Piliscsév mh.

25

23,72

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Leányvár

25

18,40

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Dorog

25

11,40

1,04

71,11

62,50

Esztergom

Esztergom-Kertváros

25

5,96

1,04

71,11

62,50
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