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0. Összefoglaló: 
Stratégiai ajánlások közlekedési szolgáltatók 
számára dióhéjban 

 

 

Alapvet ő megfigyelések: 

 

A mobilitás az emberek fejében kezdődik– és oda bizony nehéz 
út vezet. A USEmobility felmérés eredményei szerint ma már 
jelentős dinamizmus figyelhető meg az emberek 
módválasztásaiban. Az emberek közel fele tartozik a „módváltó 
utazók“ csoportjába, akik az előző öt évben váltottak gépkocsiról 
tömegközlekedésre vagy fordítva. Ez a dinamizmus jó 
lehetőséget kínál arra, hogy segítsünk a közlekedőknek a 
tömegközlekedés és a multimodalitás javára dönteni. A 
tömegközlekedésre átpártolók és az attól elpártolók aránya még 
mindig viszonylag egyensúlyban van. Ez azt jelenti, hogy nincs 
olyan automatizmus, amely a környezetbarát multimodalitás 
térnyerését eredményezné.  

Jelent ős dinamika van a 
módválasztásban. A 
nyitottság a változásra 
lehetőség, de nem 
automatizmus. 

 

A módváltó utazók viselkedési sémái a közlekedési 
módválasztásban nem csupán dinamikusabbak az előzetesen 
vártnál, de sokkal multimodálisabbak és pragmatikusabbak is. 
Az emberek egyre dinamikusabban választják valamelyik 
utazási módot ahelyett, hogy valamelyikhez ragaszkodnának. 
Az átállásnak a közösségi közlekedésre egyáltalán nem 
törvényszerű oka az autó hiánya. A módváltó utazók 70 
százaléka ma is multimodális kombinációkat használ, vagy 
választja rugalmasan a legjobb utazási módokat aznapi 
úticéljához. Érdekes megfigyelés, hogy a pragmatikusan 
választók mindegyik USEmobility partnerországban jelentős, 
átlagosan több, mint 25 százalékát adják a módváltóknak. 

Ezek az eredmények igazolják a tézist, hogy az emberek 
közlekedési attitűdje és preferenciáik jelentős változáson 
mennek keresztül. Kijelenthető, hogy a "mobilitás" fogalma 
immár nem kapcsolódik automatikusan az autóhoz, szóba 
jönnek a közlekedés más fajtái, köztük akár a mobiltelefónia és 
az internet is. 

 

Az utazók a vártnál 
jártasabbak a 
multimodális 
közlekedésben és a 
módválasztásban is 
pragmatikusabbak. 
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További új és meglepő eredménye a USEmobility projektnek, 
hogy milyen erős az egyéni, személyes körülményekben 
bekövetkező változások hatása a módválasztási szokásokra. A 
felmérésben megkérdezettek több, mint fele állította, hogy az 
ilyen változás központi tényezője volt a szokásváltásnak. 

Nyilvánvalóan alábecsültük az egyéni módválasztás 
dinamikáját, a mobilitási attitűdök átalakulását és az egyéni 
körülmények változásának a hatásait. A USEmobility projekt 
résztvevői eredményeikkel kívánják elősegíteni, hogy ezek a 
szempontok a jövőbeli mobilitásról való eszmecserékben 
elnyerjék az őket megillető figyelmet. 

 

Az egyéni körülmények 
változása gyakran kiváltja 
az utazási szokások 
megváltozását is. 
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Nyilvánvaló, hogy az utazók egyéni beállítottságán és 
életkörülményein túl más tényezők is fontos szerepet játszanak 
a módválasztásban. A gyakorlatban összetett döntések 
születnek valamely közlekedési mód mellett vagy ellene. A 
módváltó utazók többsége több, a választását együttesen 
befolyásoló tényezőt is megjelölt.  

A USEmobility projektben a releváns befolyásoló tényezők 
átfogó elemzését végeztük el. Annak érdekében, hogy 
könnyebb legyen a tájékozódás a USEmobility projekt 
eredményei között, három fő klaszterbe soroltuk ezeket a 
tényezőket: 

1) Személyhez kötődő tényezők. 
A személyhez kapcsolódó tényezők a közlekedő 
személyes körülményeihez és mobilitási 
tapasztalataihoz, így pl. a személyes élethelyzetben 
vagy hozzáállásban bekövetkezett változásokhoz 
kötődnek. 

(Erről az 1. függelék tartalmaz áttekintést.) 
 

2) Kínálathoz kötődő tényezők. 

A kínálathoz kapcsolódó tényezők a rendelkezésre álló 
közlekedési alternatívákat jellemzik (pl. kemény és ‘lágy’ 
tényezők, elfogadást elősegítő és elutasítást kiváltó 
tényezők). Kulcsfontosságú jellemző például az 
elérhetőség, költségek, utazási idő, csatlakozási 
gyakoriság, rugalmasság, valamint a környezetbarát 
jelleg is.  
(Erről az 1. függelék tartalmaz áttekintést.) 

3) Közlekedéspolitikához, szabályozási környezethez 
kapcsolható tényezők. 
Ez a klaszter a közlekedéspolitika módválasztásra 
gyakorolt hatását vizsgálja. 

 

Az egyéni módválasztást 
befolyásoló releváns 
tényezők klaszter-
elemzése jó kiindulás a 
tenni akaró érdekeltek 
számára. 
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A USEmobility projekt során tett megfigyelések segítenek a 
módválasztási döntések jobb megértésében és hasznosabb 
orientációt teremtenek az elkövetkező intézkedésekhez minden 
szereplő számára. A különböző szinteken (országos, helyi 
szintek, közlekedésszervezők) a döntéshozók számára a 
beavatkozási lehetőségek minden területen azonosíthatóak. 
Fontos, hogy a döntéshozók a politika minden szintjén 
szisztematikusan ezen befolyásoló tényezők alakításán 
dolgozzanak. A világos politikai döntések segítik az emberek 
szokásainak megváltoztatását is. 

 

 

A módválasztás jobb 
megértése lehet őséget 
teremt a beavatkozásra 
minden szerepl ő számára  

 

A mobilitás gondolkodásunkban kezdődik - és ott sok tényező 
játszik szerepet. A USEmobility kutatás kimutatta, hogy már 
jelenleg is nagy dinamikát mutat a közlekedési módválasztás. A 
"módváltók", a közlekedési módválasztásban az utóbbi öt évben 
egyéni közlekedésről közösségi közlekedésre, illetve fordított 
irányban váltó egyének majdnem felét képezik az összes 
közlekedőnek. Ez a mértékű dinamika lehetőséget teremt az 
utazók közösségi közlekedésre, multimodális közlekedésre 
ösztönzésére. Valójában a közösségi közlekedést választó, 
illetve attól elforduló változások közel egyensúlyban vannak. Ez 
azt jelenti, hogy nincs automatizmus, amely a környezettudatos 
multimodális mobilitás felé tereli a közlekedést.  

Jelent ős dinamika lelhet ő 
fel a módválasztásban. A 
változásra való nyitottság 
lehetőség, de nem 
automatizmus. 

 

A módváltó utazók viselkedési sémái a közlekedési 
módválasztásban nem csupán sokkal dinamikusabbak az 
előzetesen vártnál, de sokkal jobban multimodális és 
pragmatikus. A módválasztás egyre inkább dinamikus 
választássá alakul, nem pedig kizárólag egyik, illetve másik 
módot választják az utasok. A közösségi közlekedésre való 
átállásnak egyáltalán nem törvényszerű oka az autó hiánya. A 
módváltó utazók 70 százaléka ma is multimodális 
kombinációkat használ, vagy rugalmasan választ utazást aznapi 
céljához. 

A módváltó utazók mobilitáshoz való hozzáállásában érdekes 
megfigyelés, hogy a pragmatikus, elvi alapon választó utazók 
mindegyik USEmobility partner országában jelentős, átlagosan 
több, mint 25 százalékát képezik a módváltóknak. 

Ezek az eredmények alátámasztják azt az elméletet, hogy az 
utazók hozzáállása és preferenciáik a mobilitás tekintetében 
jelentős változásokon mennek keresztül. Alapvetően 
kijelenthető, hogy a "mobilitás" fogalma immár nem csupán az 
autóhoz, hanem a helyváltoztatás más típusaihoz, továbbá a 
mobil eszközökhöz és az internethez is társul. 

 

Az utazók  a vártnál 
jobban jártasak a 
multimodális 
közlekedésben és 
módválasztásuk is a 
vártnál pragmatikusabb. 
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További új és meglepő eredménye a USEmobility projektnek, 
hogy milyen erős az egyéni, személyes körülményekben 
bekövetkező változások hatása a módválasztási szokásokra. A 
felmérésben megkérdezettek több, mint fele állította, hogy az 
ilyen változás központi tényezője volt a szokásváltásnak 

Az egyéni módválasztásban jelen lévő dinamikát, a mobilitáshoz 
való hozzáállást, valamint az egyéni körülmények hatásait 
korábban nyilvánvalóan alábecsülték. A USEmobility projekt 
résztvevői ezen eredményekkel kívánják támogatni, hogy ezek 
a szempontok a jövőbeli mobilitás tekintetében nagyobb 
szerepet kapjanak. 

 

Az egyéni körülmények 
megváltozása gyakran az 
módválasztási szokások 
megváltozását is kiváltja. 

 

Nyilvánvaló, hogy az utazók egyéni beállítottságán és 
életkörülményein túl más tényezők is fontos szerepet játszanak 
a módválasztásban. A döntés valamely közlekedési mód mellett, 
vagy azzal szemben, összetett. A módváltó utazók többnyire 
számos tényező együttes kombinációját tekintik viselkedésüket 
befolyásolónak.  

A USEmobility projektben a releváns befolyásoló tényezők 
átfogó elemzését végeztük el. A tényezők könnyebb 
értékelhetősége érdekében a USEmobility projektben ezeket 
három fő csoportba soroltuk: 

4) Személyhez kötődő tényezők. 
Ezek a tényezők az utazó személyes körülményeihez, 
korábbi utazási élményeihez kötődnek. (lásd 1. 
melléklet). 
 

5) Kínálathoz kötődő tényezők. 

A kínálathoz kötődő tényezők a különböző közlekedési 
módok jellegzetességeire vonatkoznak 
(mennyiségi/minőségi tényezők, vonzó/taszító hatású 
tényezők). A legfontosabb jellemzők például a térbeli 
hozzáférhetőség, költségek, utazási idők, átszállási 
kapcsolatok, rugalmasság, de a környezetbarát 
megítélés is ide tartozik. (részletesen lásd 1. melléklet) 

6) Közlekedéspolitikához, szabályozási környezethez 
kapcsolható tényezők. 
Ebben a csoportban a közlekedéspolitikai döntésekben 
a módválasztásra ható tényezőket értékeltük. 
 

A mértékadó befolyásoló 
tényezők csoportosítása 
az egyéni 
módválasztásban jó 
irányokat ad a 
döntéshozóknak és más 
érdekelt feleknek. 

 

A USEmobility projekt során tett megfigyelések segítenek a 
módválasztási döntések jobb megértésében és hasznosabb 
orientációt teremtenek az elkövetkező intézkedésekhez minden 
szereplő számára. A különböző szinteken (nemzeti, helyi 

A módválasztás jobb 
megértése lehet őséget 
teremt a beavatkozásra 
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szintek, közlekedésszervezők) elhelyezkedő döntéshozók 
számára a beavatkozási lehetőségek minden beavatkozási 
területen azonosíthatóak. Fontos, hogy a döntéshozók a politika 
minden szintjén szisztematikusan ezen befolyásoló tényezők 
alakításán dolgozzanak. A világos politikai döntések segítik az 
emberek szokásainak megváltoztatását is. 

 

 

minden szerepl ő számára  

 

A beavatkozás lehet őségei: 

 

A közösségi közlekedésre és multimodális utazási 
kombinációkra váltásra motiválás strukturális feladat, amely sok 
érdekelttel szemben támaszt követelményeket. Az érdekeltek jó 
együttműködése elengedhetetlen. Az együttműködés 
fontossága csak nőni fog, amint a multimodalitás fejlődésével 
további közlekedési formák, például a közautó vagy a 
kerékpárkölcsönzés integrálódnak a közösségi közlekedésbe. A 
szolgáltatóknak vezető szerepet kell játszaniuk az 
együttműködés javításában egymással, a politikával,  és a más 
közlekedési módokban érdekeltekkel. Gondoskodniuk kell arról 
is, hogy az utazók szempontjai érvényesüljenek a 
döntéshozatali folyamatokban. 

A politikától a közlekedési szolgáltatóknak logikus és átlátható 
szervezeti kereteket és szabályokat kell megkövetelniük, a 
világos feladatelosztással együtt. A szabályozásnak lehetővé 
kell tennie a szolgáltatók számára az innovatív, utas- és 
piacorientált magatartást. 

A szolgáltatók egymás közötti és más módokkal való jó 
együttműködés nem csupán a multimodalitást segíti, de esélyt 
teremt új, ígéretes üzleti modellek kialakítására is. 

Végül, az utazói szempontok rendszeres és intézményesített 
integrálása (például utastanácsadó testületek létrehozásával 
együttműködéssel és az utasok szervezeteivel) hozzájárulhat a 
sikeres piaci szerepléshez. 

 

A közlekedési 
szolgáltatóknak 
együttm űködést kell 
kialakítaniuk és 
folyamatosan 
továbbfejleszteniük az 
összes érdekelttel, 
képviselve az utazók 
szempontjainak 
integrációját is. 

Az utasszám növelésére és nagyobb piaci részesedésre törekvő 
szolgáltatóknak mind az új utasok megnyerésére, mind a 
meglévő utasok megtartására szisztematikusan törekedniük 
kell.  

Nyilvánvaló, hogy a közösségi közlekedés minőségét nem 
egyedül a szolgáltató határozza meg, hanem befolyásolja a 
politika és a közlekedésszervezés is. Ettől függetlenül a jól 
működő multimodális utazási lánc kialakításának legfőbb 

Új utasok megnyeréséhez 
és a meglév ők 
megtartásához vonzó 
tömegközlekedés és 
multimodalitás 
szükségeltetik. 
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katalizátora a szolgáltató. 

A közösségi közlekedés jellemzőinek többnyire döntő hatásuk 
van a módválasztásra. A rendszeres közösségi közlekedést és 
a multimodális utazást fontolók megkövetelik a monomodális 
autóhasználat reális alternatíváját. 

Az utasszerzés és az utasmegtartás kettős szempontjára 
figyelés kritikus elemei: 

 

– Kielégítő ‘kemény tényezők': 

– Vonzó és jól koordinált (intra- és intermodális) 
szolgáltatás, beleértve a sűrű közlekedést, a 
kiterjesztett üzemidőt, az optimalizált átszállási 
kapcsolatokat, a rövid menetidőt, és a jó 
integrációt más módokkal; 

– Kielégítő megbízhatóság és pontosság, 
koncepció a késések és üzemzavarok okozta 
hatások minimalizálására; 

– Versenyképes és rugalmas tarifarendszer, közös 
jegyekkel az összes közösségi közlekedési 
járatra  

–  

– Kielégítő ‘lágy tényezők’: 

– Átfogó megközelítés a lágy tényezők (utazási 
komfort, minőségbiztosítás, tisztaság, 
utasközpontú személyzet, stb.).jó minőségének 
biztosítására. 

– A tömegközlekedés környezeti előnyeinek 
népszerűsítése és e hatás erősítése. 

 

 

A megszokás és a rutin fontos szerepet játszik a napi 
közlekedésben. Az emberek nem gondolják újra megszokott 
rutinjukat, mígnem új lökést adó messze ható változás 
(költözés, munkahelyváltás, gyerekvállalás, stb.) következik be 
személyes körülményeikben. Minden USEmobility országban 
azt mondták a módváltó utasok, hogy a személyes 
körülményeikben bekövetkezett változásnak nagy szerepe volt 
a változtatásban. Ugyanakkor, a tapasztalat hiánya komoly 
akadály a mobilitás-mix változtatásakor. Mégis elenyésző a 
rendszerszintű támogatás. Alacsony szintű a rendszert nem 
használóknak szóló információszolgáltatás és tudásátadás a 

A közlekedési 
szolgáltatóknak ki kell 
használniok az utasok 
egyéni körülményeinek 
és mobilitási 
tapasztalatainak 
figyelembe vételében 
rejlő lehetőségeket. 
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közösségi közlekedésről. 

Az utasszám növelésére és nagyobb piaci részesedésre törekvő 
szolgáltatóknak proaktív tájékoztatást kell adniuk. A 
tájékoztatásnak figyelembe kell vennie a különböző 
célcsoportok (pl. fiatalok/idősek, mozgáskorlátozottak, 
különböző utazási célok, stb.) igényeit. A kommunikációnak 
nemcsak a száraz tényekre kell korlátozódnia, de az emberek 
életstílusára, és az érzelmeikre is hatnia kell. Népszerűsíteni 
kell továbbá a környezetbarát multimodális mobilitás egyéni és 
társadalmi előnyeit. Manapság egy érzelemdúsabb, életstílus-
orientált megközelítésnek mindenképpen van értelme, 
különösen ha meggondoljuk, hogy nem csupán a fiatalabb 
korosztályban jelentkeznek új attitűdök és új értékek. A 
közösségi közlekedés lehetősége a modern mobilitás részévé 
válás, melyben benne van az utazás közbeni online jelenlét, a 
munka, a pihenés, mindez egy környezetbarát környezetben. Ez 
elérhető: 

– A megváltozott életkörülmények közé kerülők közvetlen 
megkeresésével (üdvözlő, tájékoztató információs 
csomagok); 

– A közösségi közlekedésről és a multimodalitásról szóló 
információátadás javítása. Ebbe beletartozik az átfogó 
kommunikációs stratégia kialakítása, az utasok számára 
fontos összes elemre (valósidejű információ 
menetrendről és késésekről, célcsoportok azonosítása, 
a legújabb és testreszabott kommunikációs csatornák 
használata, rendszeres marketing tevékenység a nem 
használók bevonására) 
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Áttekintés: USEmobility ajánlások a közlekedési szo lgáltatók számára 
Beavatkozási t erület  Általános ajánlások  

Ajánlások  Az érdekeltek együttm űködésének er ősítése  
(����23. oldal)  

• Az utazók szempontjainak integrálása 
(�24. oldal) 

• A feladatok átlátható elosztása 
(�24. oldal) 

• Országos közös vízió megalkotása a jövő mobilitásáról (pl. 
stratégiai terv) 
(�25. oldal) 

• Együttműködés más szolgáltatókkal és más közlekedési módokkal 
(�25. oldal) 

 
Beavatkozási terület   Kínálati oldal  

Ajánlások   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási kínálat optimalizálása  
(����28. oldal)  

• Integrált, ütemes menetrend, és megnövelt üzemidő 
(�29. oldal) 

• Az utazási idők csökkentése 
(�30. oldal) 

• Kevesebb átszállás, az átszállási kapcsolatok optimalizálása 
(�30. oldal) 

• Javított multimodalitás 
(�31. oldal) 

• Növekedésorientált kapacitásbővítés 
(�31. oldal) 

 

Megelégedést nyújtó, megbízható, pontos szolgáltatá s biztosítása 
(����33. oldal ) 

• Kiszámítható szolgáltatások és megbízható átszállási kapcsolatok 
biztosítása 
(�33. oldal) 

Átlátható, utasbarát tarifarendszer 
(����35. oldal ) 

• Közös jegy különböző szolgáltatásokhoz (Jegy és tarifaintegráció) 
(�35. oldal) 

• Rugalmas felhasználási feltételek 
(�36. oldal) 
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Ajánlások (2050-ig) 

 

 

 

A közösségi közlekedés vonzóvá tétele különböz ő úti célok és 
különböz ő csoportok számára 
(����37. oldal ) 

• Tájékoztatás és célzott kínálat különböző utascsoportok számára 
(�38. oldal) 

 

A lágy tényez ők jelent őségének felértékelése 
(����39. oldal ) 

• A 'lágy' tényezők színvonalának növelése 
(�40. oldal) 

• A közösségi közlekedés környezeti előnyeinek további fejlesztése 
(�41. oldal) 

 

Átfogó mobilitási megoldások felkínálása a klasszik us közösségi 
közlekedésen túl 
 (����47. oldal ) 

• Integrált mobilitási megoldások 
(�48. oldal) 

• Felkészülés a növekvő igényekre 
(�48. oldal) 

 

 
Beavatkozási terület  Utazók / Vásárlók  

Ajánlások  Azok megszólítása, akiknek változtak az  életkörülm ényeik  
(����43. oldal ) 

• Belépő információs csomagok 
(�44. oldal) 

A tájékoztatás javítása a közösségi és a multimodál is közlekedésr ől 
(����45. oldal ) 

• A különböző utascsoportok elérése változatos kommunikációs 
csatornákon 
(�45. oldal) 

• Imázs és érzelmekre hatás 
(�45. oldal) 

• Kapcsolat a szolgáltatást nem igénybevevőkkel 
(�45. oldal) 

• Gyakorlati tanácsadás a közösségi közlekedésről 
(�45. oldal) 
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1. Bevezetés 
 

1.1 USEmobility megközelítés és stratégiai ajánlások 
 

A jelen dokumentációban foglalt stratégiai ajánlások a politikai döntéshozók számára a 
"USEmobility: A társadalmi viselkedés kutatása a környezetbarát multimodális mobilitásért" 
projekt stratégiai ajánlássorozatába tartoznak. A USEmobility az Európai Bizottság Hetedik 
Keretprogramja (FP7) finanszírozásában készült. 

A projekt a regionális és a helyi mobilitásra összpontosít, mivel a rövid- és középtávú utazások 
adják az utazók napi közlekedésének legnagyobb részét. Multimodális egy utazás, ha egynél 
több közlekedési módot is igénybe vesznek az úticél eléréséhez. Környezetbarát a közösségi 
közlekedés igénybevétele, a kerékpározás és a gyalogos eljutás. 

A USEmobility projekt központi feltevése, hogy a személyes viselkedésminták jobb megértése 
segít a mobilitás fenntarthatóvá tételében. Új összefüggéseket tárt fel a USEmobility projekt azt 
vizsgálva, vajon mi motiválja az utazókat környezetbarát közlekedési módok, különösen a 
közösségi közlekedés és a multimodális utazási lánc választásakor. Rá kell mutatnunk arra, 
hogy a környezetbarát mobilitás fejlődésének lehetőségei korántsem merültek ki Európában. A 
közlekedési szektor kihívásai – az éghajlatváltozás, erőforrás-takarékosság, a területhasználat, 
és a népesedési változás problémái – ismeretében le kell szögeznünk, hogy a közösségi 
közlekedés és a multimodalitás lehetőségeinek kihasználása nem maradhat esetleges. 

 

Cselekedni kell - és együtt minden érdekelt félnek. Sokan érdekeltek a közösségi és 
multimodális közlekedés szervezésében: 

- A különböző döntéshozatali szinteken dolgozó politikai döntéshozók (az EU-tól kezdve 
az országos szinteken át és közlekedésszervezőkig), akik alakítják a közlekedési 
rendszerek szabályozási környezetét, akik fenntartják az infrastruktúrát és akik 
gondoskodnak az infrastruktúra és a szolgáltatások finanszírozásáról; 

- Közlekedési szolgáltatók; 
- Civil társadalmi szervezetek, például utasok és fogyasztók szervezetei, környezetvédő 

szervezetek, szakszervezetek, akik felmutatják a környezet- és felhasználóbarát 
mobilitás társadalmi előnyeit, és gyakran adnak értékes ötleteket a rendszer javításához 
és fejlesztéséhez. 
 

 

Annak érdekében, hogy olyan változtatások mehessenek végbe, amelyek egyre több utazót 
csábítanak áttérésre a közösségi közlekedésre, az érdekeltek összehangolt munkájára van 
szükség, és ennek érdekében tesz a USEmobility projekt ezen célcsoportok mindegyike 
számára stratégiai ajánlásokat: 

- D5.1: Stratégiai ajánlások a politikai döntéshozók számára 
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- D5.2: Stratégiai ajánlások az Európai Bizottság számára  
- D5.3: Stratégiai ajánlások a közlekedési szolgáltatók számára 
- D5.4: Stratégiai ajánlások a civil társadalmi szervezetek bevonására 

1.2 A stratégiai ajánlások céljai és szerkezete 
Az 1. és 2. fejezet írja le a jelen dokumentum szerkezetét és céljait, és rövid áttekintést ad az 
utazók mobilitásának kihívásairól és a lehetőségeiről. Ez a rész minden érdekelt célcsoport 
számára egyforma. 

A 3. fejezet minden egyes dokumentációban egyedi annak érdekében, hogy feltárja, a 
beavatkozások, tényezők mely területei különösen fontosak az egyes célcsoportok számára, és 
milyen stratégiai ajánlások vezethetőek le belőlük. Az ajánlásokat két időtávban tesszük meg: 
középtávon 2020-ig, és hosszú távon 2050-ig. A megvalósításhoz jó kiindulópontokat adunk 
már megvalósított megoldások ajánlásával, bemutatva, hogyan lehet a gyakorlatba átültetni a 
megállapításokat. 

 

Ajánlásaink célja kettős: 

- Megosztani a USEmobility projekt megfigyeléseit az utazók módválasztását 
meghatározó indokokról, és ezzel kihasználni a viselkedéskutatási eredményekben rejlő 
lehetőségeket. 

- Az érdekeltek számára rövid áttekintést adni a közösségi és a multimodális közlekedést 
érintő beavatkozások legfontosabb területeiről, és saját beavatkozásaikhoz 
iránymutatást és elgondolásokat nyújtani a már bevált példák ismertetésével, a 
teljesség igénye nélkül. 

A USEmobility projekt részeként stratégiai ajánlásokat alakítottunk ki. A stratégiai ajánlások a 
rendszerben rejlő potenciálok és célok felé orientálnak és általános természetűek, ami azt 
jelenti, hogy változatos adottságok, országok és régiók mellett is alkalmazhatóak. A konkrét 
esetekben, szabályként megfogalmazva, különféle operatív intézkedések lehetségesek, 
amelyeket a helyi adottságok figyelembevételével, egyedileg kell mérlegelni. 

Más szóval, ezen stratégiai ajánlások nem helyettesíthetik a konkrét stratégiák felállítását a 
döntések megalapozásához. Ajánlásaink célja az egyes érdekeltek számára útmutatót nyújtani 
a saját területükön (országukban, régiójukban) rejlő lehetőségek felismerésében, és arra 
inspirálni őket, hogy kihasználják a felhasználóbarát közösségi közlekedési rendszer 
fejlesztésében meglévő potenciált, és ezáltal hangsúlyosabbá tegyék a környezetbarát 
multimodális mobilitást. 

Reméljük, hogy minden érdekelt fél számára élvezetes és hasznos olvasnivalót nyújtunk, és 
ezzel a dokumentummal hasznos eszközt adhatunk jövőbeli munkájukhoz!
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2. A kihívások lehetőségbe fordítása 
 

2.1 Kihívások 
 

“Mégis, a közlekedési rendszer nem fenntartható. 40 évvel előretekintve nyilvánvaló, hogy a 
közlekedés nem fejlődhet tovább a jelenlegi úton." Ez volt az Európai Bizottság jelenlegi Fehér 
Könyvének nem meglepő módon őszinte következtetése. (lásd: White Paper on Transport 
COM(2011) 144 final). A kihívások tükrében a megszokott mederben maradás nem vezet célra 
a közlekedési szektorban. 

"A következő évtized a közlekedési rendszerben az átállásról fog szólni" – deklarálta az 
Európai Bizottság már a 2009-es "Fenntartható jövő a közlekedés számára" jelentésében. 
(lásd: COM(2009) 279 final). A mobilitás jövőbeli struktúrája és az előttünk álló átállás letisztult, 
átfogó koncepciót követel. A közlekedésnek a 21. században fenntarthatóvá kell válnia, más 
szavakkal növelni kell az energiahatékonyságát, visszafogni a környezetre gyakorolt hatását, 
csökkenteni a lég- és zajszennyezését, és a rendelkezésre álló erőforrásokat körültekintőbben 
kell hozzá felhasználni. De hogyan lehet ezt az átállást végigvinni? 

Nem a műszaki fejlődés lesz az egyetlen tényező, amely nagy hatást válthat ki, hanem 
mindenekelőtt a döntéshozók által meghatározott irányok, a közlekedési szektor szereplői által 
meghozott döntések és végül alapvetően a közlekedési rendszerek használóinak viselkedése 
és döntései. 

A közlekedés fenntarthatóságának növelése olyan kihívás, amely nem jöhet létre 
környezetbarát közlekedési módok kialakítása nélkül. Az utasforgalom esetében, ezek a 
közösségi közlekedést (buszt, villamost, vasutat), kerékpározást és gyaloglást jelentik. 
Példának okáért a vasutak utaskilométerre vetítve sokkal kevesebb széndioxidot bocsátanak ki 
mint az autók: a mérték 2 és 11 között alakul a konkrét technológia, kihasználtság, és a 
felhasznált energia forrásösszetétele függvényében. Ezért a közösségi közlekedés felé terelés 
a közlekedéspolitika fontos területe. 

Az átállás elérése érdekében döntő fontosságú, hogy a változtatások mögött legyen társadalmi 
támogatottság. Ezért vizsgáltuk a USEmobility projektben, hogy az egyes módváltó utazók 
miért döntöttek más utazási mód mellett. Az egyéni szükségletekre összpontosítás, döntési 
helyzeteik megértése fontos alapja a beavatkozások célszerű kialakításának és közlekedési 
rendszereink jövőbeli formálásának. 

2.2 USEmobility megfigyelések – lehetőségek a változtatásra 
 

A USEmobility projekt a regionális és helyi mobilitásra összpontosít, mivel a rövid- és 
középtávú utazások alkotják a napi mobilitás legnagyobb részét. Ez a terület különösen fontos 
a környezetbarát módválasztásban. Ebben a témában a USEmobility felmérés (lásd 
USEmobility jelentés D3.6, és, áttekintéséhez, 1. melléklet) egy sor új és ígéretes 
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megfigyeléshez vezetett: 

 

2.2.1 Dinamikus módválasztás - sok módváltó utazó 
Utazásaik módjának megválasztásában az egyes személyek sokkal dinamikusabban 
viselkednek, mint azt a jelenlegi, statikus, beállt értéknek látszó modal split alapján várnánk. A 
USEmobility felmérésben megkérdezettek majdnem fele azt válaszolta, hogy utazási 
szokásaikat az előző öt évben megváltoztatták. Ez azt jelenti, hogy az utazók fele már ma is a 
"módváltók" csoportjába tartozik, ők azok, akik autóról közösségi közlekedésre álltak át, és 
fordítva. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a módválasztás dinamikus. Gyakorlati szempontból 
ez a megfigyelés kiemelt jelentőségű: ahol jelentős helyváltoztatások történnek, jelentős 
lehetőségük van a politikai döntéshozóknak a közlekedési szokások formálására, a közösségi 
közlekedés előnyben részesítésére.   

2.2.2 Nyitottság a multimodalitásra 
A módváltó utazók 30 százaléka tisztában van a multimodális utazások előnyeivel, és 
multimodális utazásokat hajt végre. További 40 százalékuk a felmérés idején mérlegelte, milyen 
utazás felel meg legjobban igényeinek. Az egyéni utazás módjának megválasztása egyre 
dinamikusabban alakul és hajlik inkább a módok kombinálása, mintsem kizárólag az egyik vagy 
másik utazási mód választása felé. A módváltó utazók többsége számára a multimodális utazás 
mára teljesen reális. Általánosságban, a közösségi közlekedésre váltás korántsem az autó 
hiányának tudható be. Az utazók alapos döntéseket hoznak arról, hogy autóba üljenek-e, vagy 
sem. 

2.2.3 Az egyéni körülmények változása az utazási szokásokban is 
változást okoz 

Újszerű és meglepő megfigyelés a USEmobility projektben, hogy milyen erősen befolyásolják 
az egyéni körülmények változásai a közlekedési módválasztást. A megkérdezettek több, mint 
fele azt állította, hogy a bekövetkezett változás (költözés, munkahely, gyermekvállalás) 
központi szerepet játszott a választások újragondolásában. A módválasztást befolyásoló 
életkörülmények ilyen változása pedig viszonylag gyakori. Az alapos átgondolás, az egyéni 
igényekre való odafigyelés lehetőséget teremt a döntéshozók és a szolgáltatók számára új 
utasok szerzésére a közösségi közlekedés vagy a multimodális utazások számára, különösen 
a fejlett közösségi közlekedéssel ellátott területeken. 

 

2.2.4 Lényeges utascsoportok 
Az utas döntése a változtatásról az egyéni háttéren és szempontrendszeren alapszik. Az egyes 
módokhoz való viszonyulás alapján jól csoportosíthatók a módváltó utazók. A legfontosabb 
csoport a közösségi közlekedés és az egyéni gépjárműhasználat között pragmatikusan, 
mérlegelve döntő 26 százalék. Ők az adott szituációtól függően hoznak változó döntéseket, és 
az utazók legdinamikusabb csoportját alkotják. Érdekes megfigyelés, hogy a USEmobility 
felmérésben részt vevő országokban (Hollandia kivételével) a pragmatikus módváltók jóval 
többen vannak, mint az egyértelműen autóorientált utazók. Egy másik fontos csoportba 
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tartoznak a közösségi közlekedés támogatói, akiknek fenntartásuk van az egyéni gépjármű-
közlekedéssel szemben. Ez a megfigyelés szintén jelentőséggel bír. Ahol nagyobb a nyitottság 
a közösségi közlekedés és a multimodalitás felé, ott nagyobb lehetőség van a 
közlekedéspolitika formálói és a vállalatok számára, hogy a közösségi közlekedés felé tereljék 
az utazókat. 

A megfigyelt viselkedések a projektben résztvevő országokban nagyon hasonlóak, azt 
sugallva, hogy következtetéseink a USEmobility projektben nem részt vevő országokban is 
megtehetőek. 

 

3. Stratégiai ajánlások a közlekedési szolgáltatók 
számára 

 

3.1 Beavatkozási területek és a résztvevők érintettsége 
 

A USEmobility projekt az európai polgárok mobilitásában beállt viselkedési változások okaira 
fókuszált. Fő eredményként azonosította az embereket közlekedési szokásaik 
megváltoztatására motiváló tényezőket. 

A döntés valamely közlekedési mód mellett vagy ellene összetett. A módváltó utazók a 
közlekedésükben bekövetkezett változások kiváltójaként többnyire számos összetevő 
kombinációjára hivatkoznak. Ezek a befolyásoló tényezők három fő csoportba sorolhatók: 

– Személyhez köthető tényezők 
– Szolgáltatási kínálathoz köthető tényezők 
– Közlekedéspolitikai és szabályozási környezethez köthető tényezők 
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1. ábra – A szokásváltozást befolyásoló lényegesebb tényezők főklaszterekre bontva 

 

Stratégiai nézőpontból a fő befolyásoló tényezők megismerése a beavatkozások alapja. Ha az 
érdekelt felek szisztematikusan ezen tényezők javítását érik el, az egyéni törekvés növekedni 
fog a mobilitás megváltoztatására. 

A USEmobility projekt a három fő klaszterből három beavatkozási területet vezetett le. A ebben 
dokumentum stratégiai ajánlásai ezen beavatkozási területi csoportosítást követik. Azon 
ajánlások, melyek nem tartoznak egyértelműen egyik csoportba sem, általános ajánlásként 
megelőzik a többi ajánlást. 

. 

 



 

A dokumentum címe: D5.3 Eredmények Stratégiai ajánlások közlekedési szolgáltatók számára,  
Kelt: 2013.01.14. Fájl: USEmobility_WP5_D5_3_HU_vfinal 
© USEmobility konzorcium  

22 

 

2. ábra – A stratégiai ajánlások által érintett beavatkozási területek. 

 

A fenntartható mobilitás felé vezető folyamatban az összes szereplőnek aktívan részt kell 
vennie. Az érdekelt felek és felelősségi köreik országról országra, sőt akár régióról régióra is 
különbözhetnek, egyedileg meghatározottak. Egyértelmű, hogy a beavatkozási területek 
fontossága és relevanciája a USEmobility projektben azonosított szereplők számára 
különböző, mivel más és más a felelősségi körük. Ahogy azt már korábban megjegyeztük, hogy 
a közlekedési szektor szereplőinek felelősségi körei gyakran fedik egymást. Mindazonáltal 
meghatározhatóak a szereplők alapvető felelősségi területei. 

 

3.2 A szolgáltatók szerepe - megragadni a lehetőséget az utasok 
számának növelésére 

 

A közlekedési szolgáltatóknak döntő szerepük van a környezetbarát multimodális közlekedés 
jövőjében. Felelősek a szolgáltatás minőségéért és megbízhatóságáért. A szolgáltatók 
határozzák meg - legtöbbször politikai intézmények, mint például a közlekedésszervező 
szervezetek jóváhagyása után - a szolgáltatások körét, fejlesztésüket, és ők a multimodális 
utazási lánc fejlesztésének legfőbb katalizátorai. A szolgáltatók közvetlen kapcsolatban állnak 
az utazókkal, így rajtuk múlik a közösségi közlekedés és a multimodalitás megítélése. Bár a 
közlekedési szektor meghatározó mértékben függ a szabályozási környezettől, a 
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szolgáltatóknak van lehetőségük a multimodalitás lehetőségeinek növelésére a közösségi 
közlekedés használatának könnyítésével, vonzó és megbízható szolgáltatással, lehetséges új 
utazói körök bevonásával és az utazási módok és a kínálatuk kombinálásával. 

A fentiekből következően a szolgáltatók számára összeállított stratégiai ajánlások főként a 
kínálati oldali és az utasoldali beavatkozási területekre összpontosítanak. 

 

3.3 Részletes közép távú ajánlások és jó gyakorlatok (2020-ig)  
 

A USEmobility projekt során szerzett tudásra alapozott stratégiai ajánlások meghatározzák a 
legfontosabb döntéshozói területeket az egyes beavatkozási területeken. Célunk a 
legfontosabb területek kijelölésével a döntéshozatali folyamatok orientációja a prioritások 
meghatározásában és segítése az egyedi intézkedések várható hatásának felmérésében. A 
fejezetben 2020-ig reálisan megvalósítható ajánlásokat mutatunk be. 

Az ajánlások és a példaként közbeiktatott Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! (vagy éppen 
új ötletek) a beavatkozási lehetőségeket illusztrálják. A Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! 
nem feltétlenül teljes értékűek, de inspirálhatják a döntéshozókat a saját környezetükben 
intézkedéscsomagok összeállításában, eszköztárat adnak a közösségi közlekedés és a 
multimodalitás formálásához. 

 

3.3.1 Általános stratégiai ajánlások 
 

3.3.1.1 Az érdekeltek együttműködésének erősítése 
 

Kontextus és relevancia: Mivel több hatóság és szolgáltató hoz döntéseket a közlekedési 
szektorban, együttműködésük már ma is szükséges. De az együttműködés fontossága nőni 
fog, ahogy terjed a multimodalitás, és új rendszerelemek, például a közautó, a telekocsi és a 
biciklikölcsönzők integrálódnak a közösségi közlekedési rendszerbe. További, együttműködést 
és egyeztetést megkívánó, eddig talán kevesebb szisztematikusan kezelt szempont lehet a 
regionális stratégia és közlekedésfejlesztés, a népesedési mutatók és a mobilitás 
összefüggése. A rugalmas és koordinált, intermodális és egy módú szolgáltatásokat egyformán 
kezelő színvonalas együttműködésnek komoly hatása lehet az utazók közösségi és 
multimodális közlekedést érintő döntéseire. Az együttműködés tehát nagy hatású lehet, 
miközben a rendszeres egyeztetés költsége relatíve alacsony. 
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3. ábra – Stratégiai ajánlás: az érdekeltek együttműködésének erősítése 

 

Az utazók szempontjainak integrálása 

Már kialakultak a közlekedési vállalatok együttműködésének formái a politikával, a közlekedési 
hatóságokkal és egymással. De azért van tér és lehetőség az együttműködés javítására. 

Amikor a közösségi közlekedési kínálat továbbfejlesztéséről esik szó, a legfontosabb az utazók 
szempontjainak bevonása az egyeztetési és döntéshozatali folyamatokba. Hatékony megoldás 
a vásárlói szervezetek közvetlen bevonása az egyeztetésekbe és az együttműködésbe, például 
utastanácsadó testületek létrehozásával. Ez hozzájárulhat a piaci eredmény javításához, mivel 
a vállalatok mélyebb ismeretekhez jutnak az utazók kívánságairól, és könnyebb megbecsülni 
egyes változtatások pozitív és negatív hatását. A szorosabb együttműködést ezekkel a 
szervezetekkel a legtöbb utas közlekedési igényeit kiszolgáló helyi és regionális szinten 
érdemes elkezdeni. 

 

A feladatok átlátható elosztása 

Az együttműködéshez a közlekedéspolitika és a közlekedési vállalatok között szükséges az 
egyes szerepek és felelősségi körök egyértelműsége: ki miről dönthet és ki milyen költségeket 
visel? Átláthatóan meg kell osztani a feladatokat a közlekedési szolgáltatók és a 
közlekedéspolitika között. Miután a szolgáltatók erősen függnek a politikai döntésektől, 
követelniük kell a logikus és átlátható szervezeti struktúrát. A szolgáltatók számára különösen 
fontos, hogy a szabályozási keretek világos ösztönzőket tartalmazzanak a szolgáltatás 
attraktivitásának növelésére, új utasok megnyerésére. Az ilyen ösztönzőknek benne kell 
lenniük a szolgáltatók és a közlekedésszervezés között megkötött közszolgáltatási 
szerződésekben, és lehetővé kell tenniük a szolgáltatók számára az innovatív, vásárló- és 
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piacorientált magatartást. Ezzel egy időben - a szükséges átláthatóság elérése érdekében - 
proaktív módon kezdeményezni kell a rendszeres egyeztetéseket a politikai döntéshozókkal, 
nem csupán helyi és regionális, de országos szinten is. 

 

 

Országos közös vízió megalkotása a jöv ő mobilitásáról (pl. stratégiai terv) 

A közlekedési szolgáltatók számára az átfogó egyeztetési folyamat a jövő közlekedéséről 
esélyt teremt a részvételre a közlekedési rendszer átalakításában. A közlekedési 
szolgáltatóknak nemzeti szinten törekedniük kell egy, a fenntartható és környezetbarát jövőbeni 
mobilitásról alkotott közös vízió megalkotására. A multimodalitásnak és a közösségi 
közlekedésnek központi szerepet kell kapnia e stratégiában csakúgy, mint az egyéni 
autóhasználat helyett alternatívákat felkínáló várostervezésnek. A közös vízió 
megvalósításához a közlekedéspolitika feladata az utasszállítás átfogó stratégiai tervének 
megalkotása. Egy ilyen stratégiai terv koordinációját a nemzeti kormányzatnak a regionális és 
helyi szintű politikával, a szolgáltatókkal és a mértékadó civil társadalmi szervezetekkel 
(beleértve az utasszervezeteket is) együttműködésben kell megalkotnia. A szolgáltatók 
számára egy ilyen folyamat biztosítja a lehetőséget annak bemutatására, mivel tudnak 
hozzájárulni a fenntartható mobilitás eléréséhez, és ehhez milyen szabályozási keretekre van 
szükségük. 

 

 

Együttm űködés más szolgáltatókkal és más közlekedési módokk al 

Az utasnak különösen fontos a közlekedési szolgáltatók együttműködése. Például szükség van 
a menetrendek és a kapcsolódó szolgáltatások összehangolására, abban az esetben, ha 
többféle mód (például vasút és autóbusz) kapcsolódik, vagy ha mások a szolgáltatók. Más 
módokkal való jobb együttműködés (mint pl. közautó és kerékpárkölcsönzési szolgáltatások) 
nem csupán a multimodalitást teremtik meg az utazók számára, de a szolgáltatónak is esély új 
ígéretes, üzleti modellek is kidolgozására. 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Az utazók szempontjainak integrációja 

A német Südostbayernbahn vasúttársaság (a Deutsche Bahn leányvállalata) utastanácsadó 
testületet hívott életre (Kundenbeirat). A tanácsadó testületben utas- és korcsoportok 
képviseltetik magukat (ingázók, alkalmi utasok, idősek, mozgáskorlátozottak, stb.). A tanácsadó 
testület független és az utasok ötleteinek, aggályainak és javaslatainak biztosít teret. A testület 
javaslataira alapozva a vasúttársaság számos konkrét intézkedést tett. A részletekről bővebben 
itt: 

http://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/wir/kundenbeirat.shtml és 

http://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/mdb/so_bayern/wir/mdb_86742_plakat_kun
denbeirat_massnahmen_a1.pdf 
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Stratégiai terv a fenntartható és környezetbarát mobilitásért 

Célja a közlekedési rendszer környezetbaráttá, kellemesebbé, biztonságosabbá és 
hatékonyabbá tétele az Osztrák Szövetségi Közlekedési, Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által 2012 decemberében, elfogadott közlekedési stratégiai tervnek. 
(“Gesamtverkehrsplan für Österreich”). A stratégiában központi szerepet kapott a közösségi 
közlekedés és a megnövelt multimodalitás. Országos szinten integrált, szinkronizált 
menetrendek lesznek és javítják az utasinformációs rendszereket. A részletekről bővebben itt: 
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/gesamtverkehr/gvp/  
and http://www.bmvit.gv.at/presse/aktuell/nvm/2012/1214OTS0129.html  
 

Együttműködés más szolgáltatókkal és közlekedési módokkal 

2012-ben, a düsseldorfi (Németország) Rheinbahn közlekedési szolgáltató együttműködést 
kezdett a "car2go" közautó-szolgáltatóval és a "nextbike" kerékpárkölcsönzővel. Az utasok 
számára egy kiterjesztett szezonális bérlet érhető el ("Mobil in Düsseldorf"), ami nem csupán a 
régió összes közösségi közlekedési járatára érvényes, de tartalmaz havi 90 perc ingyenes 
közautó szolgáltatást és napi négy óra díjmentes kerékpárkölcsönzést is. A részletekről 
bővebben itt: 

http://www.rheinbahn.de/tickets/Seiten/MiDTicket.aspx  

 

 

Együttműködés munkáltatókkal 

Belgiumban a brüsszeli régióban a 100 főnél több embert foglalkoztatók számára kötelező a 
mobilitási terv készítése. A mobilitási tervek megvalósításával sok ember terelhető a közösségi 
közlekedés, kerékpározás, telekocsi használata irányába. Az általános cél a régió autós 
forgalmának 20 százalékkal csökkentése 2018-ig. Új üzleti modellként a S.T.I.B./M.I.V.B., a 
brüsszeli közösségi közlekedési szolgáltató tanácsadást kínál munkáltatóknak a mobilitási terv 
követelményeiről és a munkavállalók ösztönzéséről a közösségi közlekedésre való átálláshoz. 
A részletekről bővebben itt: 

http://www.stib.be/bedrijfsvervoersplandeplacement.html?l=nl  

 

3.3.2 Stratégiai ajánlások a kínálat oldali beavatkozási területen 
 

Az utasszám és a közösségi közlekedés piaci részesedésének növelésére törekvő közlekedési 
szolgáltatóknak két területen kell lépniük. A vonzó tényezők erősítésével új utasok 
megszerzéséért, a taszító tényezők minimalizálásával a meglévő utasok megtartásáért. Ebből 
a szempontból a felkínált szolgáltatások jellemzőinek alakítása kritikus beavatkozási terület. 

A USEmobility projekt az alábbi ajánlásokat választotta ki az egyes befolyásoló tényezőknek az 
utazók döntéshozatali folyamataiban elfoglalt fontossága alapján. Egyszerre célozzák az új 
utasok megszerzésének, és a meglévő utasok megtartásának kettős szempontrendszerét. A 
kínálati oldal számára jelentős potenciállal bírnak a közösségi közlekedésre és a multimodális 
mobilitásra való átállás tekintetében. Ezeket a szempontokat a kínálat oldali beavatkozási 
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területen prioritással kell kezelni. 

Az intézkedések közül a legmegfelelőbb kiválasztása egy adott helyzetre természetesen 
egyedi, helyi elbírálás alá kell, hogy essen. A közösségi közlekedési szolgáltatások már 
meglévő színvonala ebből a szempontból központi szerepet játszik, csakúgy, mint az adott 
esetben az egyes intézkedések költséghatékonysága. 

Egyértelmű, hogy a felkínált közösségi közlekedési szolgáltatást nem egyedül a közlekedési 
szolgáltató határozza meg, abba beleszól a közlekedéspolitika és a helyi (közlekedésszervező) 
hatóság is. Ugyanakkor a szolgáltatók a jól működő multimodális utazási lánc kialakításának 
legfőbb katalizátorai. Feladatuk a felhasználói igényekkel összhangban lévő kínálat kialakítása. 
Az alábbi stratégiai ajánlások ezt célozzák, figyelembe véve, hogy a legtöbb esetben 
szükséges a szoros együttműködés a közlekedéspolitikával és a hatóságokkal. 

A USEmobility felmérés (lásd USEmobility jelentés D3.6) az utazók módválasztásában 
bekövetkezett változások okait vizsgálta meg. A módváltók több, a döntésükre ható tényezőt is 
említettek:  

a) változást a személyes körülményeikben (személyes tényezők) és 

b) a kínálati tényezőket. 

A döntést végül ezek együttes mérlegelésével hozták meg. 

A kínálathoz köthető tényezők tovább csoportosíthatóak: 

vonzó tényezőkre (ami jó a közlekedési módban, és gyakoribb használatára ösztönöz) és 
taszító tényezőkre (melyek miatt az emberek elfordulnak egy utazási módtól). 

Jelen fejezet a kínálatra vonatkozó stratégiai ajánlásokat, a következő fejezet (3.3.3) a 
személyes tényezőket figyelembe vevőket foglalja össze. 

Ha az emberek át kívánják gondolni az egyéni mobilitásuk összetételét - személyes 
körülmények változása vagy éppen új mobilitási alternatíva megjelenése miatt -, a kínálati 
tényezők a döntési folyamatban előtérbe kerülnek. 

A USEmobility kutatás megmutatta, hogy a klasszikus, mérhető kemény kínálati tényezők 
(elérhetőség, költség, utazási idő, várakozási idő, átszállások száma, gyakoriság) szerepe a 
legmeghatározóbb a mód választásában és elkerülésében egyaránt, mind a közösségi 
közlekedés, mind a multimodalitás tekintetében. 

A ‘lágy’ kínálati tényezők hatása kevésbé hangsúlyos, mint a keményeké, de még így is 
meghatározó. A csalódás a ‘lágy’ tényezők esetében is döntő oka lehet a közösségi közlekedés 
kerülésének. A ‘lágy’ tényezők közül a rugalmasság, a tervezés lehetősége, az információhoz 
való hozzáférés és a környezetbarát működés a legfontosabb, ezeket követi a komfort, az 
atmoszféra és a személyzet viselkedése. 

A közösségi közlekedés leginkább mértékadó vonzó és taszító tényezőit is bemutatja az 1. 
függelék. 

Ugyanaz a kemény és ‘lágy’ tényező lehet az adott esetben vonzó is és taszító is. Például a 
sok közösségi közlekedési kapcsolat vonzó, a kevés taszító. 

 



 

A dokumentum címe: D5.3 Eredmények Stratégiai ajánlások közlekedési szolgáltatók számára,  
Kelt: 2013.01.14. Fájl: USEmobility_WP5_D5_3_HU_vfinal 
© USEmobility konzorcium  

28 

 

4. ábra – Áttekintés: Stratégiai ajánlások a kínálat oldali beavatkozási területen 

 

3.3.2.1 A szolgáltatási kínálat optimalizálása 

Kontextus és relevancia: A vonzó közösségi közlekedési szolgáltatás kimagaslóan fontos 
tényező az utazók közösségi közlekedés melletti döntéseiben (lásd USEmobility jelentés 
D3.6). Különösen a rövid utazási idő, a közvetlen kapcsolat, a kapcsolatok sűrűsége és 
rugalmassága tartozik a kulcstényezők közé. A közösségi közlekedést választó módváltó 
utasok 38-40 százaléka tartotta ezeket erős, vagy döntő jelentőségű szempontnak. 

Ha az utas elégedetlen ezen tényezők állásával, taszítóvá válnak. Például a közösségi 
közlekedéstől elforduló módváltó utazók 48 százaléka mondta erős, vagy döntő 
jelentőségűnek a túlságosan hosszú utazási időt a döntésében. (lásd USEmobility jelentés 
D3.6). 
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5. ábra – Stratégiai ajánlások: A felkínált szolgáltatások optimalizálása 

 

Integrált, ütemes menetrend és meghosszabbított üze midő  

A szolgáltatás optimalizálása a közlekedéspolitika és a szolgáltatók közös feladata. 
Célravezetők azon változtatások, melyek rendszerszinten javítják az elégedettséget. A 
közlekedéspolitika és a hatóságok feladata a követelményrendszer kialakítása és a 
finanszírozás. 

A legtöbb esetben a hatóságoknak közvetlen befolyásuk van a menetrendre. Amikor a 
követelményrendszert állítják fel, külön figyelmet kell szentelniük ennek a témának. Az egyik 
leghatékonyabb intézkedés a szolgáltatási kínálat optimalizálására és a rugalmas 
használhatóság érdekében az integrált, ütemes menetrend bevezetése. 

Az integrált, ütemes menetrend szerint a közösségi közlekedési járatok ütemesen ismétlődve 
közlekednek (pl. kétóránként, óránként, 30 percenként stb.). Az indulási és érkezési időpontok 
ritmusosan követik egymást. Az ilyen elv szerinti menetrend a csúcsidőn kívül is rugalmasan 
használhatóvá teszi a szolgáltatást, mert egész nap egyformák a követési idők. Az átszállásos 
kapcsolatok is egész nap egyformák, azokon is ismétlődő az indulási idő. Az ismétlődő indulási, 
érkezési és az egyforma átszállási idő könnyen megjegyezhető, könnyű az utazástervezés és 
rugalmasan, egyszerűen igénybe vehető a szolgáltatás. Az átszállási idők optimalizálása 
további előnyökkel jár (lásd lejjebb).  
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Az integrált, ütemes menetrend bevezetése lépésről lépésre történhet. A végső cél az összes 
tömegközlekedési mód integrálása annak érdekében, hogy multimodális kombinációjuk vonzó 
legyen az utazók számára. Az integrált, ütemes menetrendet érdemes kombinálni a 
meghosszabbított üzemidővel és a megfelelően sűrű követési idővel. Ezek az intézkedések 
együtt növelik a rugalmasságot és az utasvonzó képességet.  

Az integrált, ütemes menetrend a finanszírozó hatóságok és a szolgáltatók számára is vonzó 
lehet, mivel az ismétlődő jelleg a személyzet-, az infrastruktúra- és járműigény szempontjából 
is megkönnyíti az erőforrás tervezést. 

 

Az utazási id ő csökkentése 

A közösségi közlekedés vonzóbbá tételéhez a szolgáltatók számára tovább lehetőségek is 
elérhetőek. Az infrastrukturális beruházások többnyire utazási idő csökkenést eredményeznek, 
akár meglévő elemek fejlesztésekor, akár új elem lefektetése esetében. Ugyanakkor, ezen a 
területen legtöbbször a közlekedéspolitika és az infrastruktúra-üzemeltető a kulcsszereplő. A 
szolgáltatók ezzel együtt fontos szerephez jutnak, hiszen megfogalmazhatják infrastrukturális 
igényeiket. 

Inkább a közlekedési szolgáltató felelőssége a járműbeszerzés, amely szintén rövidebb utazási 
időket eredményezhet, ha az új jármű gyorsabb, vagy jobban gyorsul. Különleges megoldás a 
billenőszekrényes vasúti jármű, amely íves szakaszokon nagyobb sebességre képes, így 
lerövidítheti az utazási időket a kanyargós vonalakon. Egy másik lehetőség a gyorsvonati 
közlekedés fejlesztése, melyben ritkábban, csak a nagyobb állomásokon állnak meg egyes 
szerelvények 

A közlekedési szolgáltatók számára fontos szempont, hogy az utazási idők csökkentése 
nemcsak az utaselégedettséget növeli, hanem az ugyanakkora sűrűség mellett kisebb 
járműigény révén az üzemeltetési költséget is. 

Kevesebb átszállás, az átszállások optimalizálása 

A több közvetlen kapcsolat szintén jelentősen növeli a szolgáltatás vonzerejét. Például egy 
mellékvonali szolgáltatás kiterjeszthető a legtöbb utas által igénybe vett célállomásig, átszállási 
kényszer helyett egy félúton lévő csomópontban. Alternatív megoldás lehet a szerelvények 
felosztása és egyesítése a nagyobb csomópontokban. Ez azt jelenti, hogy a kiindulási pontból 
a szerelvény különböző célállomásokra tartó kocsikkal indul. A szétválasztás helyéig ezek a 
kocsik egy szerelvényben közlekednek, majd innen különböző irányokba folytatják útjukat 
(ellenkező irányban a csomópontban egyesítik a szerelvényt). Ahogy más esetben is, 
szükséges a közlekedési hatóságok bevonása az ilyen intézkedések döntéshozatali 
folyamataiba. 

Ugyanakkor sokszor elkerülhetetlen az átszállási kényszer, ezért az átszállás folyamatára külön 
figyelni kell. A rövid átgyalogolási távolság és rövid megállóhelyi várakozási idő döntő tényező 
(lásd USEmobility jelentés D3.6). Átszállásnál törekedni kell a közös peronos megoldásra. 
Néhány esetben elegendő az operatív beavatkozás, máskor az állomások áttervezésére, vagy 
új intermodális csomópont megépítésére lehet szükség a különböző tömegközlekedési 
szolgáltatások csatlakoztatására. A rövid megállóhelyi várakozási időket a menetrendek 
összehangolásával lehet elérni. Menetrendi összehangolás nem csak a vasúton szükséges, a 
multimodális utazási láncok létrejöttéhez integrálni kell minden közlekedési módot. Az integrált, 
szinkronizált menetrend (lásd följebb) kiváló alapja a tömegközlekedési szolgáltatások 
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integrációjának. A konzisztens időközök lehetővé teszik a csomópontokban a különböző 
viszonylatok érkezési és indulási időpontjainak összesűrítését egy szűk idősávba, miáltal kicsi 
lesz az átszállási időveszteség. 

 

Javított multimodalitás 

Az utazó szemszögéből egyre fontosabbá váló központi gondolat a multimodalitás. A közösségi 
közlekedésre váltó módváltó utazók 52 százaléka azt állította, hogy a jó elérhetőség (közeli 
közösségi közlekedési megállóhely, célpontok jó elérhetősége, lásd USEmobility jelentés D3.6) 
jelentős vagy döntő ráhatással volt a változtatásra. Nyilvánvalóan nem lehet minden indulási 
hely és utazási cél között közvetlen közösségi közlekedési szolgáltatást létesíteni. Sok esetben 
kézenfekvő megoldás az utolsó kilométeres multimodális utazási lánc. A legtöbb módváltó 
utazó ma is rutinszerűen használ több közlekedési módot is az utazásai során (lásd 
USEmobility jelentés D3.6), ami mutatja, hogy a közösségi közlekedés és más közlekedési 
módok kombinálása vonzó alternatíva azok számára, akik nem érik el közvetlenül a közösségi 
közlekedést. 

A szolgáltatók a multimodalitás ja vitásához az utolsó kilométer megtételéhez kínált 
megoldások integrálásával járulhatnak hozzá. A különböző módok jobb kombinációjához 
például P+R és (biztonságos) B+R tárolókra van szükség. A szolgáltatók ezen felül átfogó 
multimodális utazási láncokat is kínálhatnak a kerékpárkölcsönzés, a közautó, a 
taxiszolgáltatás integrálásával. A javított multimodalitás nem csupán a közösségi közlekedés 
vonzerejének növeléséhez járul hozzá, de új üzleti lehetőségeket is teremt a szolgáltatók 
számára. 

 

Növekedésorientált kapacitásb ővítés  

A közösségi közlekedés és multimodalitás növekvő részarányát megcélzó közlekedéspolitika 
számára fontos a kapacitás. Vannak utasok, akik a túlzsúfoltság miatt mondanak le a közösségi 
közlekedés használatáról, vagy veszik ritkán igénybe (lásd USEmobility jelentés D3.6). Nagyon 
fontos, hogy a döntéshozók figyeljenek a kapacitásteremtésre, különösen ha (a korábbiakban 
ajánlottak szerint) az attraktivitást növelő intézkedéseket tesznek új utasok megnyerésére. Ha 
nem figyelnek a kapacitásra, meglesz annak a kockázata, hogy az intézkedések sikerét a 
lerontja a csökkenő utazási komfort. Nagyon fontos, hogy a kapacitásteremtést a döntéshozók 
ne hagyják figyelmen kívül, különösen abban az esetben, ha (a korábbiakban javasolt módon) 
az intézkedések az új utasok megszerzésére irányulnak a vonzó tényezők fejlesztése útján. 
Ellenkező esetben megvan annak a kockázata, hogy ezen intézkedések sikerét a csökkenő 
utazási komfort ellensúlyozza, ebből eredően kritikus, hogy a szolgáltatók a követési időközt és 
az ülőhely-méretezést érintő döntéseket ne csupán a jelenlegi kereslet alapján, hanem 
forgalomnövekedést feltételezve hozzák meg. Ahogy máshol is, a közlekedési hatóságok 
szerepet játszanak a döntéshozatalban, ezért fontos e szempontok elfogadtatása velük. 

 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Utasszám-növekedést eredményező szolgáltatásfejlesztések 

Sok gyakorlati példát lehet felhozni szolgáltatásfejlesztésekből, például integrált ütemes 
menetrendből, meghosszabbított üzemidőből, járatsűrítésből, sebességnövekedésből, 
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közvetlen kapcsolatból származó utasszám-növekedésre. További információk a USEmobility 
országokban sikeres példákról a USEmobility jelentés D2.3 dokumentumban olvashatók: 

http://www.usemobility.eu/sites/default/files/resources/usemobility_wp2_d2.3_region-
selection_110505_v03.pdf  

További információ számos német példáról itt található: 

https://www.allianz-pro-schiene.de/publikationen/stadt-land-schiene/stadt-land-schiene-3-
neuauflage-januar-2010.pdf  

Több közvetlen kapcsolat 

A németországi Münchentől délre lévő Oberland régióban a regionális vonatközlekedésben új 
koncepciót vezettek be 1998-ban. A cél közvetlen kapcsolatok biztosítása volt München és az 
Oberland régió egyes úticéljai között. A három egységből álló szerelvények, melyeket a 
Bayerische Oberlandbahn (BOB) üzemeltet, egyetlen szerelvényként hagyják el Münchent. 
Holzkirchen és Schaftlach csomópontokban a szerelvényt szétkapcsolják és az önálló 
egységek külön folytatják útjukat. A koncepció nagy sikert hozott és az utasszám jelentősen 
emelkedett. A részletekről bővebben itt: 

https://www.allianz-pro-schiene.de/publikationen/stadt-land-schiene/stadt-land-schiene-3-
neuauflage-januar-2010.pdf  

Javított multimodalitás: Megkönnyített átszállási kapcsolatok 

Számos régióban új P+R és B+R tárolókat alakítottak ki az elmúlt években. A Németországban 
Düsseldorfot Kaarsttal és Mettmann-nal összekötő Regiobahn majdnem minden állomáson 
kialakított ilyen tárolókat. Ez jelentősen hozzájárult a Regiobahn szolgáltatás sikeréhez. Ezen 
felül az átszállási kapcsolatokat a buszról és villamosról átszállók számára optimalizálták. 
Részletes információk az összes multimodális lehetőségről minden állomásra vonatkozóan az 
interneten is közzétételre kerültek: 

http://www.regio-bahn.de/index.cfm?view=fahrplan_haltepunkt&schrift  

Kiterjesztett multimodalitás, más utazási módok integrálása 

2012 decembere óta kínál a német Deutsche Bahn Berlinben kibővített "BahnCard"-ot a 
multimodális utazóknak. A "BahnCard 25 mobil plus" nem csupán egyéves, 25 százalékos 
kedvezményt nyújt egész Németországban a vasúti jegyek árából, de magába foglal egy havi 
10 euró összegig igénybe vehető kedvezményt a "Call a Bike" kerékpárkölcsönző rendszerhez, 
valamint egy havi 15 euró összegig felhasználható kedvezményt a "Flinkster - Mein 
Carsharing" közautó szolgáltatáshoz. Plusz díjért kiegészíthető egy szezonális bérlettel az 
összes berlini tömegközlekedési járatra. A részletekről bővebben itt: 

http://www.bahn.de/p/view/bahncard/ueberblick/bahncard-mobil.shtml  
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3.3.2.2 Megelégedést nyújtó, megbízható, pontos szolgáltatás 
biztosítása 

 

Kontextus és relevancia: Az utazók megbízható és pontos szolgáltatást várnak cserébe a 
közösségi közlekedés és multimodalitás iránti hűségükért. A pontos érkezés és indulás, a 
függetlenség az időjárási körülményektől és a megbízható átszállási kapcsolatok vonzó 
tényezőként lényeges befolyással bírnak, és egyformán fontosak az utazók számára. A 
kiszámíthatóság és a megbízhatóság hozzájárul a pozitív megítéléshez, alátámasztva, hogy a 
közösségi közlekedés a számos régióban torlódásokkal küzdő egyéni autózás reális 
alternatívája. Ugyanakkor rossz minőségük esetén ezen szempontok taszító szerepe nem 
elhanyagolható. Ebből a szempontból a kiszámíthatatlanság és a megbízhatatlan átszállási 
kapcsolatok a legtaszítóbb hatásúak (lásd USEmobility jelentés D3.6) 

 

 

• 6. ábra – Stratégiai javaslat: Kielégítő szintű megbízhatóság és pontosság biztosítása  

 

Kiszámítható szolgáltatások és megbízható átszállás i kapcsolatok biztosítása 

A kiszámítható szolgáltatások és megbízható átszállási kapcsolatok biztosítása a közlekedési 
szolgáltatók tevékenységének alapja. Ugyanakkor a napi üzem során a késések és 
meghibásodások nem teljesen elkerülhetetlenek. Ezekben az esetekben különösen fontos az 
utasok megfelelő tájékoztatása és a tanácsadás annak érdekében, hogy biztosítsák utazásuk 
és átszállásaik sikeres lebonyolódását. Egy csupán 5 perces késés a célnál jóval nagyobb 
késést eredményezhet, ha a kapcsolódó szolgáltatás nem várja be a késő járatot. Átlátható 
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kommunikációs koncepciókkal és valósidejű információszolgáltató rendszerek segítségével a 
késések és meghibásodások által okozott kár minimalizálható. 

 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Megbízható kapcsolatrendszer 

Az átszállási kapcsolatok (pl. vasút és autóbusz között) megbízhatóságának garantálásához 
számos közlekedési szolgáltató állított rendszerbe informatikai megoldásokat. Ezek a 
rendszerek a csatlakozó járatokat értesítik a késésekről, és jelezhetik a vezetőnek, hogy várja 
be a csatlakozó járatot. A késést szenvedő járatról érkező utasokat valósidőben tájékoztatják 
monitorokon keresztül, hogy a csatlakozás bevárja őket. Egy ilyen rendszert vezettek be 
nemrég Ausztriában. A részletekről bővebben itt: 

http://konzern.oebb.at/de/Presse/Presseinformationen_aus_den_Bundeslaendern/Kaernten/PD
F/2010/20100526_PI_PK_LInk_Krnten.pdf 

Németországban a Deutsche Bahn a közelmúltban kezdte meg egy ilyen rendszer telepítését 
buszflottájának járműveire. A részletekről bővebben itt: 

http://www.deutschebahn.com/file/2251914/data/20120126_rbl_light.doc  

 

Tájékoztatás és tanácsadás késés esetén: 

A csatlakozás késésből eredő elmaradásának kockázata bizonytalansághoz vezet és a 
közösségi közlekedés melletti döntés korlátja lehet. Az átlátható tájékoztatás a késési 
statisztikákról hozzájárulhat ezen korlátok lebontásához. Számos közlekedési társaság ebből a 
megfontolásból késési statisztikákat tesz közzé. Erre példa az ausztriai ÖBB vasúttársaság. 

Amikor késés fordul elő, az utasoknak átfogó tájékoztatásra és tanácsadásra van szükségük. A 
Deutsche Bahn valósidejű tájékoztatást kínál az összes járatról. Az utasok mobiltelefonon 
utazás közben ellenőrizhetik, hogy a vonatuk pontosan érkezik-e. Késés esetén az utasok 
információt kapnak a várakozó csatlakozó járatokról és alternatív átszállásokról. A részletekről 
bővebben itt:  

http://www.oebb.at/de/Services/Puenktlichkeitsstatistik/  

és 

http://www.bahn.de/p/view/buchung/auskunft/echtzeitinformation.shtml  
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3.3.2.3 Átlátható, utasbarát tarifarendszer 
 

Kontextus és relevancia: Az utazási költség fontos szerepet játszik az utazók döntésében 
(lásd USEmobility jelentés D3.6). A közösségi közlekedés versenyképes utazási költségét a 
felmérés során erős vonzó tényezőként azonosítottuk. Az árszint mellett fontos tényező a 
tarifarendszer is. Különösen a jegy- és tarifarendszer integrációja, ami azt jelenti, hogy az utas 
egy jegyet vesz, de több különböző szolgáltató szolgáltatását is igénybe veheti vele egy 
multimodális utazás során (például vasutat és autóbuszt kombinálva). Ha nem versenyképes 
az utazási költség, ha több jegyet kell vásárolni egyetlen utazás során, ráadásul 
körülményesen, az taszító tényező. 

 

7. ábra – Stratégiai ajánlás: Egyszerű és felhasználóbarát díjrendszer kialakítása 

Közös jegy különböz ő szolgáltatásokhoz (Jegy- és tarifaintegráció) 

Mind új utasok megszerzése, mind a meglévő utasok megtartása szempontjából döntő 
jelentőségű van a közösségi közlekedés utazási költségének a versenyképessége és az 
egyszerű, átlátható díjrendszer. Az árképzésben a szolgáltató a kulcsszereplő, ugyanakkor a 
közlekedésszervező hatóságok is részesei a döntéshozatali folyamatnak, így a szoros 
együttműködés legtöbb esetben szükséges. 

A legfontosabb, a hatóságok által is támogatandó intézkedés kétségkívül a tarifaszövetség, 
amely lehetővé teszi az utasok számára a szolgáltatófüggetlen közös jegyhasználatot akár 
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különböző szolgáltatásokat is igénybe véve. A lehetőségek a - különböző szolgáltatók díjait 
egyesítő - jegyintegrációtól terjednek teljes tarifaintegrációig, amikor egy terület összes 
szolgáltatója közös tarifát használ (közlekedési szövetségek). 

 

Rugalmas utazási feltételek 

További, a közösségi közlekedés használatára ösztönző eszköz a rugalmas díjtermékek 
kialakítása. Sikeres példa erre az adott időszakra – például egy hónapra, néhány napra – 
érvényes jegy, nemcsak egy vonalra, hanem akár egy terület teljes hálózatára is. A bérlet 
átruházhatósága, más általi felhasználhatósága tovább növeli a rugalmasságot és az 
egyszerűsíti használatot. Hasonlóan az autóhasználathoz, az átruházható jegyet is felváltva 
használhatják a közös háztartásban élők. Az átruházhatóság lehet teljes körű, de leszűkíthető 
előre meghatározott időszakra,hétvégére, csúcsidőn kívülre. Vonzó az is, ha ugyanazt a jegyet 
többen egyszerre használhatják közös utazáshoz valamely meghatározott időszakban például 
hétvégén, vagy este. 

Új utasok megszerzésében szintén fontos az attraktív árszint a különböző utazási célokhoz. A 
(kis)csoportos együttutazás számára kínált jegyár különösen fontos akkor, amikor a szabadidő 
és a bevásárlási célú utazókat célozzák. Ezek a vonzó ajánlatok leszűkíthetőek meghatározott 
időszakokra (hétvégére és csúcsidőn kívüli időszakra) is. 

A csúcsidőn kívüli időszakra vonatkozó ajánlat alkalmazása vonzó lehet a szolgáltató és a 
közlekedést finanszírozó közlekedésszervező számára is, mivel a csúcsidőn kívüli időszakban 
gyakori a szabad kapacitás, melyet a kereslet nem használ ki. A tartalék kihasználása a 
személyzet, infrastruktúra és a járműállomány hatékonyabb felhasználásához vezet. 
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Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Rugalmas jegyek 

Számos régióban sikerrel vezettek be rugalmas jegyeket. Például a németországi Berlin-
Brandenburg régióban a VBB közlekedési szövetség számos rugalmas bérletet kínál. A "VBB-
Umweltkarte" bérlet átruházható, két felnőtt és három gyermek együtt utazását teszi lehetővé, 
munkanapokon este 8 óráig, és hétvégéken egész nap. A csúcsidőben nem közlekedő utasok 
számára a "10-Uhr-Karte" bérlet egy olcsóbb terméket kínál, azonban munkanapokon nem 
használható fel délelőtt 10 óra előtt. A részletekről bővebben itt:  

http://www.s-bahn-berlin.de/aboundtickets/zeitkarten.htm  

Mindössze egy jeggyel autóbuszon és vasúton 

Németországban a BahnCard kedvezménnyel kiegészített vasúti jeggyel (amely 100 
kilométernél nagyobb távolságra érvényes) utazók, egy úgynevezett "City-Ticket" ingyenes 
kiegészítőt kapnak. Ez lehetővé teszi autóbusz, elővárosi vasút, villamos, vagy metró 
igénybevételét a vasút előtti és utáni szakaszon. Ez a kiegészítő több mint 100 német városban 
használható. A City-Ticket terméket a Deutsche Bahn és a Német Közlekedési Szolgáltatók 
Egyesülete (VDV) közösen fejlesztette ki, hogy a vasúti utasok a távolsági és a helyi 
közlekedést egyazon jeggyel használhassák. A részletekről bővebben itt: 

http://www.bahn.de/i/view/GBR/en/prices/germany/city-ticket.shtml  

Célzott ajánlatok szabadidős utazásokra csúcsidőn kívül. 

Az osztrák ÖBB vasúttársaság célzottan csoportos utazásra kínálja az "Einfach-Raus-Ticket" 
jegyet 2-5 főig. A 32 euróba kerülő jegy az összes ÖBB és Raaberbahn regionális vasútra 
érvényes Ausztriában. Korlátlan utazásra vehető igénybe a kiválasztott napon, hétfőtől péntekig 
reggel 9 óra után, hétvégén egész nap. A konstrukció vonzó ajánlat a kirándulók és a 
látogatásra utazók számára. Kerékpárszállítás felárért opcionálisan igénybe vehető. A 
részletekről bővebben itt: 

http://www.oebb.at/en/Tickets/Groups/Einfach-Raus-Ticket/index.jsp  

és 

http://www.oebb.at/en/Tickets/Groups/Einfach-Raus-Bicycle_ticket/index.jsp  

 

3.3.2.4 A közösségi közlekedés vonzóvá tétele különböző célok és 
különböző csoportok számára 

 

Kontextus és relevancia: A közösségi közlekedés esetében gyakran figyelmen kívül hagyják 
azt a szempontot, hogy a szolgáltatást különböző célokra és különböző csoportok használják. A 
USEmobility kutatás kimutatta, hogy a módváltó utasok szokásváltoztatási sémái egyértelműen 
függenek az utazás motivációjától. Amikor az utasok közösségi közlekedésre váltanak, vagy 
használatának gyakoriságát növelik, akkor a munkába járás a meghatározó motiváció, míg a 
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bevásárlási vagy szabadidő célú utazások kevésbé hangsúlyosak. Amikor pedig a 
szokásváltoztatás (fokozatosan bekövetkező vagy hirtelen) jellegét vizsgáltuk, az egyes 
korcsoportok között figyelhetők meg észrevehető különbségek (lásd USEmobility jelentés 
D3.6). Ígéretes lehetőség a közlekedési szolgáltatók számára a közösségi közlekedés 
használatának vonzóvá tételére az olyan utazási cél, mint a bevásárlás, vagy a szabadidő 
eltöltése, illetve olyan célcsoportok bevonása, mint az idősek, nyugdíjasok. A legtöbb esetben 
ezek a lehetőségek a hivatásforgalomtól eltérő idősávban jelentkeznek. A csúcsidőn kívüli 
kereslet növekedése pedig segíti a személyzet, az infrastruktúra és a járműállomány hatékony 
használatát. 

 

8. ábra – Stratégiai javaslat: A tömegközlekedés vonzóvá tétele különféle úticélok és mindenféle csoport 
számára 

 

Tájékoztatás és célzott kínálat különböz ő csoportok számára 

A hivatásforgalmon kívüli utazási célokból eredő kereslet ösztönzésére és a további 
utascsoportok bevonására a szolgáltatóknak többféle lehetőségük van. Könnyen 
megvalósítható a célzott tájékoztatás a közösségi közlekedés használatáról szabadidős vagy 
bevásárló tevékenységhez. Példák erre a különböző tájékoztató füzetek, a közösségi 
közlekedéssel elérhető kirándulóhelyek, bevásárló füzetek megközelíthetőségi információkkal. 

A legtöbb esetben logikus döntés a tájékoztatást kedvezményes ajánlatokkal kiegészíteni (lásd 
a fenti 3.3.2.3 fejezetet). A múzeumokkal, állatkertekkel, szabadidőparkokkal, és más 
partnerekkel együttműködésben a látogatójegybe a közösségi közlekedési jegy és a belépési 
díj is integrálható. 
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Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Kirándulás vasúton 

A németországi Berlin-Brandenburg régióban üzemelő Niederbarnimer Eisenbahn AG 
vasúttársaság, átfogó tájékoztatást nyújt a közösségi közlekedés és a különböző szabadidős 
tevékenységek kombinálásához. Az információt különböző kommunikációs csatornákon teszik 
közzé: interneten (lásd: http://www.neb.de/neb_ausflugstipps.html) vagy nyomtatott formában, 
lásd:  

http://www.neb.de/fileadmin/Redaktion-
NEB/PDF/Ausflugtipps/NE26_Ausflugsbroschuere_2009_web.pdf). 

 

A közösségi közlekedés elsődlegessé tétele szabadidős utazás számára  

Az SBB svájci vasúttársaság nyolc másik szolgáltatóval közösen hozta létre a RailAway 
szolgáltatót. A RailAway egynapos és többnapos kirándulásokhoz, egyéni és csoportos 
utazásokhoz kínál ajánlatokat. A cég célja, hogy Svájcban a közösségi közlekedést 
elsődlegessé tegye a szabadidős utazások számára. Ezáltal a RailAway hozzájárul a 
közösségi közlekedés bevételeinek növekedéséhez és a modal split kedvező alakulásához. Az 
utazók széles kiránduló- és túraválasztékból szemezgethetnek, mindig közösségi közlekedést 
használva az utazáshoz. A részletekről bővebben itt: 

http://www.railaway.ch/english/welcome-to-railaway/  
 

Tájékoztatás különféle utazási célok számára 

A belga SNCB/NMBS vasúttársaság átfogó tájékoztatást nyújt a közösségi közlekedés és a 
szabadidős tevékenységek kombinálhatóságáról, mint például egynapos kirándulások 
különböző helyekre (állatkertek, szabadidőparkok, múzeumok), vagy túraajánlatok és a 
közösségi közlekedés, a kerékpározás kombinálása. A részletekről bővebben itt: 
http://www.belgianrail.be/nl/vrije-tijd.aspx  

 

 

 

3.3.2.5 A 'lágy' tényezők jelentőségének felértékelése 
Kontextus és relevancia: Gyakran figyelmen kívül hagyott szempont a 'lágy' kínálat oldali 
tényezők hatása. Az olyan ‘lágy’ tényezők, mint a hangulat, vagy a társaság a járművön 
gyakrabban oka a közösségi közlekedés elhagyásának, mint választásának (lásd USEmobility 
jelentés D3.6). Ugyanakkor a rugalmasság, a környezetbarátság és az utazási komfort döntő 
vonzó tényező lehet.  Az utas elköteleződéséhez a közlekedési mód mellett kell a ‘lágy’ 
tényezők kielégítő szintjelez azt jelenti, hogy a lágy tényezők – a környezetkímélés és az 
utazási komfort kivételével – önmagukban a legtöbb esetben gyenge vonzó tényezőkként 
működnek. Ezzel szemben döntéserősítő jelleggel bírnak, ha a ’kemény’, tényezők megfelelnek 
a módváltó utazók elvárásainak. Alacsony színvonal esetén azonban ezek a tényezők erős 
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taszító hatás fejtenek ki. 

Az utasok a közlekedési mód melletti elköteleződésért cserébe a ‘lágy’ tényezők kielégítő 
szintjét várják. A módváltó utazók általános megelégedettségét vizsgálva, érdekes megfigyelni, 
hogy a közömbös utasok alkotják a csoport oroszlánrészét minden USEmobility országban 
(lásd USEmobility jelentés D3.6). Ez gyengének mondható utasmegtartásra utal, de , a lágy 
tényezők a figyelem középpontjába kerülnek ezeknél az utazóknál, amikor új, összemérhető 
utazási alternatívákat kínálnak nekik. A gyenge ‘lágy’ tényezők viszont erősen taszítóak. Az 
olyan tényezők, mint a tisztaság, a szagok, a hőmérséklet, a személyes biztonságérzet és az 
utazási komfort esetében az elfogadható szint alá csökkenés - megfelelő alternatíva jelenléte 
mellett - a közösségi közlekedés elhagyását, ritkább igénybevételét eredményezi. A módváltó 
utasok 29 százaléka nevezte meg az utazási komfort hiányát meghatározó vagy döntő 
jelentőségű tényezőként a közösségi közlekedés elhagyására vonatkozó döntésében. 

Ugyanakkor a környezetbarát üzemmód már ma is a legdöntőbb lágy vonzó tényező a 
közösségi közlekedés irányába (lásd USEmobility jelentés D3.6) 

 

 

• 9. ábra – Stratégiai javaslat: A 'lágy' tényezők fontosságának elfogadása 

 

A 'lágy' tényez ők színvonalának növelése 

A ‘lágy’ tényezők jó minősége döntő az utasok megtartásában A közlekedési szolgáltatókra 
ebben kulcsszerep hárul. Ugyanakkor a közlekedésszervező hatóságoknak is van szerepük, 
mivel gyakran ők határozzák meg a minimális követelményeket (például a komfortra, vagy a 
tisztaságra vonatkozóan) a közszolgáltatási szerződésekben, és ők felügyelik ezek betartását. 
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De a közlekedési szolgáltatóknak saját érdekük az utasigények ilyen irányú kielégítése. 

A közlekedési szolgáltatóknak erre számos lehetőségük van: az utazási komfort növelése 
járműbeszerzéssel, vagy a meglévő járművek felújításával. Megfelelő képzéssel a személyzet 
utasbarátabb fellépése növelheti a komfortérzetet, vagy minőségirányítási rendszer 
bevezetésével garantálható a tisztaság és a megbízhatóság. A szolgáltatóknak akkor is lépniük 
kell, ha a személyes biztonságérzet bizonyos területeken vagy vonalakon csökken, például a 
személyzet jelenlétének növelése útján 

 

A közösségi közlekedés környezeti el őnyeinek további fejlesztése 

A közösségi közlekedés már jelenleg is nyilvánvaló környezeti előnyökkel bír az egyéni 
motorizált közlekedéssel szemben. Számos módváltó utazó számára ez a tény meghatározó a 
módválasztásban. A közösségi közlekedésre váltó módváltó utazók 36 százaléka állította, hogy 
a környezetbarát üzem erős vagy döntő hatással bír viselkedésük megváltozásában (lásd 
USEmobility jelentés D3.6). A környezettudatossági szempont módválasztásban játszott 
figyelemreméltó jelentősége miatt ez jó esély a szolgáltatók számára új utasok megszerzésére. 
Egyik oldalon marketingtevékenység építhető a környezetbarát üzemre (például rámutatva, 
hogy a vasút és a villamos már most is elektromos meghajtású). Másfelől meg kell ragadni a 
lehetőséget a környezetterhelés további csökkentésére, például megújítható energiaforrásra 
alapozva, vagy az energiahatékonyság növelésére (járműállomány, gazdaságos vezetés, 
energia-visszanyerő fékrendszerek, stb.) 

 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

Az utasszám emelkedése a megnövekedett komfort miatt 

A Budapest-Esztergom vasútvonalon az elöregedett járműveket modern, komfortos dízel 
motorvonatok váltottak fel 2006-ban. Ennek eredményeként az utasszám gyors emelkedésnek 
indult. A részletekről bővebben itt: 

http://www.usemobility.eu/sites/default/files/resources/usemobility_wp2_d2.3_region-
selection_110505_v03.pdf 

Az utasok visszajelzéseinek integrálása a döntéshozatali folyamatokba 

2011-ben a Deutsche Bahn párbeszédet kezdeményezett az utasokkal és szakértőkkel a jövő 
regionális vasúti járműveinek terveiről. Különböző szempontokat vettek figyelembe: az ülések 
komfortját (2011), a kocsik atmoszféráját (2012), a fedélzeti szolgáltatásokat (2013). A cél az, 
hogy integrálják az utasok visszajelzéseit az innovációs folyamatba, biztosítva ezzel, hogy az új 
járművek az utasok elvárásainak is megfelelnek. A részletekről bővebben itt: 

http://www.deutschebahn.com/de/hidden_rss/pi_rss/2991366/p20120917.html  

A biztonságérzet növelése: alkoholtilalom 

A kocsik tisztasága és az utasok biztonságérzetének növelése érdekében a német Metronom 
közlekedési társaság alkoholtilalmat vezetett be vonalain 2009-ben. A részletekről bővebben itt: 

http://metronom-alkoholfrei.de/public/  

A vonzó tényezők erősítése: Még tisztább vasúti közlekedés 
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A hamburgi elővárosi vasút (S-Bahn) teljes mértékben tiszta energiával működik 2010 óta. A 
hatóság a pluszköltség magára vállalásával támogatta a döntést. A részletekről bővebben itt: 

http://www.s-bahn-hamburg.de/s_hamburg/view/service/oekostrom.shtml  

Tiszta energia távolsági vasutak számára 

2013. áprilisától a Deutsche Bahn tiszta energiát fog használni minden egyes olyan utas 
szállítására, aki BahnCard-jegyet vagy bérletet használ és távolsági vasúton utazik. Ennek 
eredményeképpen megújuló energiával történik majd a távolsági vasúti utazások 75 százaléka, 
ami a korábbi érték mintegy háromszorosa. A cél nem csupán a vasút környezeti terhelésének 
csökkentése, hanem az utasok figyelmének felhívása a környezetbarát módválasztásra. A 
részletekről bővebben itt: 

http://www.deutschebahn.com/de/presse/presseinformationen/pi_p/3152776/p20121129.html  

 

3.3.3 Stratégiai ajánlások az utazó oldali beavatkozási területen 
 

Amíg a kínálat oldali tényezőket az előző, 3.3.2-es fejezetben taglaltuk, ez a fejezet az utazó 
oldali tényezőkre összpontosít. A USEmobility projekt rámutatott, hogy az úgynevezett 
használó oldali tényezők meglepően magas befolyással bírnak a módválasztási döntésekben. 
Ebből következően, a közösségi közlekedés és multimodalitás részarányának növelésében 
érdekelt közlekedési szolgáltatók számára az utazó oldali tényezők kritikus beavatkozási 
pontok. 

A szolgáltatók számára számos lehetőség nyílik az utazó oldali tényezők befolyásolására. A 
USEmobility projekt az alábbi ajánlásokat választotta ki a befolyásoló tényezőknek az utasok 
döntéshozatali folyamataiban megismert fontossága alapján. Javaslataink két szempontot is 
figyelembe vesznek: új utasok megnyerését és a meglévő utasok megtartását. A piaci 
részesedés szempontjából mindkét szempont egyaránt fontos. Az utazó oldali beavatkozási 
területen jelentős lehetőség van az emberek megnyerésére a közösségi közlekedés és a 
környezetbarát multimodális közlekedés számára. Bármely beavatkozás az utazó oldali 
területen ezeket a szempontokat prioritással kell, hogy kezelje. 

Egy adott helyzetben a legmegfelelőbb intézkedések kiválasztását természetesen egyedileg 
kell mérlegelni. A közösségi közlekedés jelenlegi színvonala ebben a megközelítésben központi 
szerephez jut, csakúgy, mint az egyes intézkedések költséghatékonyságának mértéke. Az 
utazó oldali tényezőket célzó intézkedés sosem lehet elszigetelt döntéshozatal eredménye, 
társítani kell egy vonzó közösségi közlekedési szolgáltatással is. 
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10. ábra – Áttekintés: Stratégiai ajánlások a „Közlekedők / Ügyfelek“ cselekvési területen  

3.3.3.1 Azok megszólítása, akiknek változtak az  életkörülményeik 

Kontextus és relevancia: A személyes élethelyzetben megjelenő új körülmények az egyéni 
mobilitási mixben bekövetkező változások legfontosabb kiváltó okai. A USEmobility projektben 
megkérdezett módváltó utasok több mint fele mondta, hogy a személyes helyzetében 
bekövetkezett változások központi mozgatói voltak a módváltáshoz vezető folyamatban. 

A legdöntőbb (bár nem a legáltalánosabban előforduló) tényező a módválasztásban a másik 
városba költözés volt. A nemrég költözött módváltó utasok több mint fele számára a költözés 
döntő befolyással bírt. Szintén nagy jelentősége van, ugyanakkor általánosan előforduló eset a 
munkakör vagy a munkahely megváltozása, míg az azonos városban másik lakóhelyre 
költözés kevésbe volt döntő szerepű (lásd USEmobility jelentés D3.6) 

A USEmobility kutatás ezen eredményéből arra lehet következtetni, hogy a szokásoknak és a 
napi közlekedési rutinnak nagy szerepe van a módválasztásban. A legtöbb esetben az utazók 
addig nem gondolják újra az utazásaikat, míg rá nem kényszerülnek a személyes körülményeik 
messze ható változása miatt. Stratégiai szemszögből kitűnő esély a módválasztás közösségi 
közlekedés felé terelésére az emberek nyitottsága e változások során az új megoldásokra. 
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11. ábra – Stratégiai javaslat: A megváltozott élethelyzetű emberek közvetlen megszólítása 

Belépő információs csomagok 

Az egyéni helyzetükben bekövetkező változáson áteső emberek többnyire semmilyen 
szisztematikus támogatásra nem számíthatnak a közlekedéssel kapcsolatos döntéseik 
meghozatalában. Azoknak a szolgáltatóknak, akik ki akarják aknázni az ebben a körben rejlő 
potenciált, proaktív módon kell megfelelő tájékoztatást nyújtaniuk. Például az új városba 
költözők számára részletes ismertető küldhető a közösségi közlekedésről és a multimodális 
szolgáltatásokról, beleértve az árakat is. A csomagokat kombinálhatóak további 
marketingeszközökkel, például új utasoknak szóló belépő kedvezményekkel. 

Ahhoz, hogy ezeket a változó szakaszban lévő embereket megkereshessék, a szolgáltatóknak 
megfelelő információra van szükségük, melyben együttműködhetnek a helyi hatóságokkal és 
olyan üzleti partnerekkel, mint például az ingatlanfejlesztők és a nagyobb munkaadók. 

A megváltozott körülményű lakosok közvetlen megszólítása nagy lehetőséget nyit meg a 
közösségi közlekedésben és a multimodális láncban rejlő előnyök kihasználásában viszonylag 
olcsón. Mivel ez a megközelítés a működő szolgáltatásokról ad információt, hozzájárul a 
kapacitás kihasználtságának növeléséhez és segíti a személyzet, az infrastruktúra és a 
járműállomány hatékony használatát. 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

A lehetséges új utasok proaktív megkeresése: 

A USEmobility konzorcium örömére a projekt során feltárt összefüggések máris gyakorlati 
eredményeket hoznak. A USEmobility szakértői tanácsadó testületének ülése nyomán az ÖBB 
osztrák vasúttársaság (S-Bahn Salzburg) 2012-ben együttműködést kezdett az 
ingatlanfejlesztőkkel. A beköltöző lakók átfogó információs csomagot kapnak az S-Bahn 
szolgáltatásokról egy jegyvásárlásra szóló ajándékkupon kíséretében. A módszert további 
régiókra is kiterjesztik. A részletekről bővebben itt: 

http://konzern.oebb.at/de/Presse/Presseinformationen_aus_den_Bundeslaendern/Salzburg/PD
F/2012/Q4/2012_11_16_Salzburg_Perfekte_Kombination_von_Wohnen_und_saubere_Mobilita
et.pdf  és 

http://konzern.oebb.at/de/Presse/Presseinformationen_aus_den_Bundeslaendern/Steiermark/P
DF/2012/Q4/2012_11_16_PI_PV_Steiermark_Willkommenspaket_Bruck.pdf 
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3.3.3.2 A tájékoztatás javítása a közösségi és a multimodális 
közlekedésről 

 

Kontextus és relevancia: Ha nincs is változás a személyes helyzetben, a közösségi 
közlekedésről és a multimodalitásról szóló információ elérhetőségének számottevő befolyása 
van az utazók döntéseire. A legtöbb közösségi közlekedésre váltó utas a döntését a saját 
benyomásaira, tapasztalataira vagy a személyes kapcsolatokból (család, barátok, ismerősök, 
kollégák) szerzett információkra alapozta. A hatóságok és a szolgáltatók által nyújtott 
információ egyértelműen fejletlen és alacsony befolyással bír (lásd USEmobility jelentés D3.6) 

 

 

12. ábra – Stratégiai javaslat: A közösségi közlekedési és multimodalitásról szóló tájékoztatás javítása 

 

A különböz ő utascsoportok elérése változatos kommunikációs csa tornákon  

Az új utasok megszerzésére és a szolgáltatásuk iránti hűség megteremtésére törekvő 
szolgáltatók számára az utazás tervezhetősége és az átfogó tájékoztatáshoz való könnyű 
hozzáférés igen fontos szempont (lásd USEmobility jelentés D3.6). Már korábban említésre 
került a világos és átfogó tájékoztatás fontossága késések és üzemzavarok esetén (lásd a 
korábbi 3.3.2.2 fejezetet), de emellett a szolgáltatóknak ki kell alakítaniuk egy tájékoztatási 
stratégiát, amely az utasok számára fontos összes szemponttal foglalkozik. 

A kommunikációs technológiák gyors fejlődése jelentősen szélesítette az átfogó tájékoztatás 
lehetőségeit. Ma a szolgáltatók jobb és frissebb tájékoztatást képesek adni, és ez az információ 
helyfüggetlenül hozzáférhető. A közlekedési vállalatoknak integrálniuk kell az új technológiákat 
(internet, mobiltelefonok, okostelefonok) a kommunikációs stratégiájukba. A megcélzott 
csoporttól függően különböző csatornákat vehetnek igénybe. A fiatalabbak számára a 
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tájékoztatás akár a szociális hálózatokon (Facebook) is hasznos, míg azok számára, akik az új 
technológiákat nem ismerik, a hagyományos nyomtatott tájékoztatást is elérhetővé kell tenni. 

 

Imázs és érzelmekre hatás 

Az olyan szempontokat, mint az imázs és az érzelmekre hatás, szintén figyelembe kell venni a 
kommunikációs stratégiában. Hagyományosan a közösségi közlekedés fő üzenetei 
racionálisak és tényszerűek. Ma azonban egy érzelemdúsabb, életmód-orientált 
megközelítésben is vannak lehetőségek, különösen ha meggondoljuk, hogy nem csupán a 
fiatal generációban figyelhető meg új attitűdök és új értékek feltűnése. A közösségi 
közlekedésnek lehetősége van a modern mobilitás részévé válni, amely nem csupán az eljutás 
A pontból B pontba, hanem az online jelenlét, az utazás közbeni munka, kikapcsolódás is, 
mindezt környezetbarát módon és környezetben. 

 

 

Kapcsolat a szolgáltatást nem igénybevev őkkel 

Minthogy az utasok saját élményei a közösségi közlekedésben fontos szerepet játszanak a 
módválasztási döntésekben, a szolgáltatóknak meg kell ragadniuk a lehetőséget és 
szolgáltatásaik kipróbálására ösztönözni a szolgáltatást addig nem igénybevevőket. Ebből a 
szempontból jó lehetőség nyílik a különböző marketingtevékenységekre a szolgáltatás jelentős 
fejlesztése (új járművek, kiterjesztett üzemidő, sűrűbb közlekedés) esetén. Egy másik 
lehetőség a nem igénybevevők átcsábítására a kedvezményes vagy ingyenes utazás egy 
korlátozott időszakban egy meghatározott vonalon vagy éppen meghatározott célcsoport 
számára. Mindkét esetben fontos az intézkedések sikerességének és a résztvevők 
visszajelzéseinek kiértékelése. 

 

Gyakorlati tanácsadás a közösségi közlekedésr ől 

A gyakorlati és/vagy műszaki szempontok tekintetében meglévő bizonytalanság számottevő 
pszichológiai akadály a tömegközlekedést nem használók számára. A gyakorlatban az idősödő 
társadalmakban egyre növekvő szükség van a mobilitás terén gyakorlatias tanácsadásra, 
például hogy hogyan használjanak jegykiadó automatákat, vagy hogyan vásároljanak jegyet az 
interneten. Az ilyen igényeket a szolgáltatóknak kezelniük kell. Relatíve egyszerű 
intézkedéseknek számottevő hatásuk lehet. 

 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól!: 

A fejlesztések láthatóvá tétele: Bemutató kampányok 

Az osztrák Stájerország szövetségi tartomány 2007-ben az új metróvonal bemutatását átfogó 
figyelemfelkeltő kampánnyal kapcsolta össze. Az autóvezetőket rádión keresztül tájékoztatták a 
közúti forgalmi helyzetről. Egy "Hogyan használjuk a közösségi közlekedést?" útmutatót is 
kiküldtek a régió háztartásaiba, a menetrenddel együtt. A részletekről bővebben itt:  

http://www.oebb.at/de/Reisen_in_Oesterreich/Steiermark/Angebote_u._Produkte/S-
Bahn/index.jsp  
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és 

http://www.verkehr.steiermark.at/cms/beitrag/11099454/41537773  

Ingyenes utazás a tömegközlekedést nem használók számára: potenciális új utasok bevonása 

A Deutsche Bahn népszerűsítő kampánya keretében ingyenes utazási akciókat hirdetett meg 
bizonyos regionális vasútvonalakon korlátozott időszakokban. 2012. novemberében 800 utas 
kapott lehetőséget ingyenes utazásra a regionális vasúton a Drezda-Zwickau és a Halle-Erfurt 
vonalakon. A cél a tömegközlekedést nem használók bevonása, akiket élményeik 
megosztására is felkérnek egy kérdőív kitöltésével. Visszajelzéseik alapját képezik a 
szolgáltatás és a marketing fejlesztésének. A részletekről bővebben itt: 

http://www.deutschebahn.com/de/presse/pi_regional/3037618/ssat20121105.html  

 Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap alkalmával, az osztrák ÖBB vasúttársaság 
felhívta a polgárok figyelmét, hogy próbálják ki a vasutat engedményes áron. 2012. 
szeptemberében egy két hetes időszakban az utasok lehetőségük volt 50 százalékos 
kedvezménnyel vásárolni az egy útra szóló vagy retúr jegyeket. A cél az volt, hogy a 
tömegközlekedést nem használókat vonatra ültessék és felhívják a figyelmet a környezetbarát 
módválasztásra. A részletekről bővebben itt: 

http://konzern.oebb.at/de/Presse/Presseinformationen_aus_den_Bundeslaendern/Oberoesterr
eich/PDF/2012/Q3/2012_09_17_PI_Autofreier_Tag.pdf  

A pszichológiai korlátok lebontása: mobilitási képzések 

A közösségi közlekedés és a multimodalitás összetett és bonyolult a rendszer az azt nem 
használók számára – míg csak el nem magyarázzák nekik. 

A német AKN közlekedési szolgáltató (működési területe a Hamburg régió) képzéseket tart a 
mobilitásról kívülállók számára. A részletekről bővebben itt: 

http://www.akn.de/service/mobilitaetstraining/  

A német Südosternbayernbahn vasúttársaság (a Deutsche Bahn leányvállalata) idősek 
számára indított képzéseket a jegyvásárló automaták használatáról. Ehhez a 
Südosternbayernbahn utastanácsadó testülete adta meg a kellő lökést gyakorlati tanácsokkal. 
A részletekről bővebben itt: 

http://www.suedostbayernbahn.de/so_bayern/view/wir/automatenkunde.shtml  
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3.4 Hosszú távú ajánlások és jó példák (2050-ig) 
 

Sok szakértő, akivel kapcsolatban kerültünk a USEmobility projekt során, és akik különböző 
érdekelt – döntéshozói, közlekedési szolgáltatói, civil, tudományos és szakmai – szervezeteket 
képvisel, nehéznek találta a 2050-ben várható közlekedési viszonyok előrejelzését a mai 
helyzet alapján. Valóban, 2050 nagyon sokára lesz. Addig a közlekedési rendszerek számos 
változáson fognak még átesni, és új struktúrák jönnek majd létre. 

A közlekedési rendszer szükséges átalakítása kihívás, mivel a status quo, amelyet még mindig 
a közúti közlekedés dominál, egy hosszú fejlődés eredménye. Rövid- és középtávú 
beavatkozással képtelenség a létrejött összes struktúrát és közlekedéspolitikai irányvonalat 
megváltoztatni. De hatalmas előrelépés lehet a közlekedés számára egy fenntartható pálya 
megalapozása az elkövetkező évtizedekre. 

Különösen a keretfeltételek és az infrastruktúra-tervezés esetében szükséges a hosszú távú 
megközelítés a változások eléréséhez. Eszmecserére van szükség minden érdekelt 
bevonásával a hosszú távú elképzelésekről, hogy olyan rövid- és középtávú intézkedések 
szülessenek, melyek hosszú távon is a jó irányba hatnak. Nagyon fontos, hogy ezek az 
intézkedések a hosszú távú stratégiákkal is összhangban legyenek. 

Feltéve, hogy konzisztens lépéseket teszünk 2020-ig a közösségi közlekedés felé orientáló 
közlekedéspolitika, a szabályozási keretek, a javított szolgáltatások, és az utas szempontjainak 
integrálása terén a döntési folyamatokba, lesz lehetőség és idő a 2050-re tekintő új 
szempontokra való fókuszálásra. A szolgáltatások fejlesztése, a módváltás támogatása 
továbbra is napirenden marad. Ugyanakkor, 2020 után egy új szempont megjelenése és egyre 
fontosabbá válása valószínűsíthető: az átfogó mobilitás biztosítása az autóval nem rendelkező 
utazók számára. 

Az autóval nem rendelkező utazók hagyományosan jelentős részét képezik a közösségi 
közlekedést igénybevevőknek, így ma is fontos célcsoportot képeznek. De amíg a múltban 
folyamatosan emelkedő motorizációs rátát figyelhettünk meg a legtöbb európai országban, ez a 
trend a jövőben megváltozhat. Már ma sem egyértelmű, hogy a növekvő motorizáció növekvő 
autóhasználathoz vezet. Ha az alkalmilag autót igénybe venni kívánó emberek könnyen 
használható és megbízható közautó szolgáltatáshoz is hozzáférnek, növekvő számban 
mondanának le saját autó birtoklásáról, és bérelnek inkább járművet. 

 

3.4.1 Hosszú távú stratégiai ajánlások a kínálat oldali beavatkozási 
területen 

 

3.4.1.1 Átfogó mobilitási megoldások felkínálása a klasszikus 
közösségi közlekedésen túl 

Kontextus és relevancia: Az összes, a mobilitási sémák 2050-ig bekövetkező fejlődésével 
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kapcsolatos bizonytalanság ellenére azt várjuk, hogy a jövőbeli mobilitás a mainál rugalmasabb 
lesz. Ez azt jelenti, hogy a módok multimodális kombinációinak jelentősége tovább növekszik. 

 

  

13. ábra – Stratégiai javaslat: A hagyományos tömegközlekedésen túlmutató, átfogó mobilitási 
megoldások felajánlása 

Integrált mobilitási megoldások 

A szolgáltatók számára a rugalmas mobilitási sémák kialakítása nyilvánvalóan kihívás, de 
egyszersmind lehetőség új üzleti modellek kialakítására és új utasok bevonására. Az utasok 
rugalmassággal és kényelemmel kapcsolatos elvárásainak teljesítése érdekében a 
szolgáltatóknak a klasszikus közösségi közlekedésen túl átfogó mobilitási megoldásokat kell 
nyújtaniuk. Kritikus lesz a az egyéni közlekedési szolgáltatások integrációja, mint például a 
közautó vagy a kerékpárkölcsönzés, akár házon belül, akár más vállalatokkal 
együttműködésben. Érdekes megfigyelni, hogy az efféle integráció első példái már ma is 
megfigyelhetőek. (lásd 3.3.1.1 és 3.3.2.1 fejezetek) 

Az utazók szemszögéből a mobilitási lehetőségek további integrációja csökkenti az 
autótulajdonlás iránti igényt, az egyéni mobilitás csökkenése nélkül. Stratégiai szemszögből ez 
kitűnő esély a szolgáltatók számára. Ha több felhasználó dönt mobilitása autó nélküli 
megszervezése mellett, ez nem csak az új szolgáltatások iránti keresletet növeli meg, de a 
klasszikus közösségi közlekedés iránti igényt is. 

 

Felkészülés a növekv ő igényekre 

Várható, hogy az egyéni mobilitási sémák rugalmasságának növekedése további társadalmi és 
viselkedési változásokkal párosul. Például a város- és tértervezésben megjelenő új prioritások 
hozzájárulhatnak az autófüggőség csökkenéséhez, több autómentes háztartáshoz, és a 
forgalom csillapításához, az egyéni mobilitás csökkentése nélkül. Ma is létező trendek, mint 
például a (re-)urbanizáció változást fognak kiváltani, mivel a városi életminőség javítása és a 
torlódásoktól szenvedő egyéni motorizált közlekedés alternatívája iránti igény növekedni fog. 
Ezzel egy időben, az értékek megváltozása ma is megfigyelhető, új státuszszimbólumok lépnek 
be a képbe, elsősorban a fiatalabb generációnál. A "mobilitás" fogalmát egyre többet társítjuk a 
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mobil távközléshez és az internethez, mint az autóhasználathoz. Ha pedig a levegőtisztaság-
védelemhez hasonló kihívásokat nézzük, a környezetbarát mobilitás felé forduló figyelem 
növekedni fog. 

Ezek a társadalmi és viselkedési változások a kereslet új sémáit hozzák majd el. Azt várhatjuk, 
hogy a közösségi közlekedés iránti igény és a multimodális közlekedési kínálat növekedni fog, 
még akkor is, ha közben az összközlekedési forgalom csökken. A szolgáltatóknak erre a 
keresletbéli változásra fel kell készülniük. Ennél fogva a közösségi közlekedés és a 
multimodális kombinációk számára nagyobb kapacitás megteremtése szükséges. A 
szolgáltatók és a felhasználók számára a közlekedéspolitikával való szoros együttműködés a 
jövőbeli kapacitások és a hálózatszerkezet kidolgozásában egyaránt kritikus a megbízható 
tervezhetőség eléréséhez. 
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4. Következtetések 
 

A közlekedést használók módválasztást érintő viselkedésének és változtatási szempontjaiknak 
a jobb megértése új lehetőséget nyit meg a szolgáltatók számára új utasok bevonására, és a 
környezetbarát multimodális mobilitás piaci részesedésének növelésére. 

Ez a publikáció rámutat az érintett beavatkozási területekre, és az utazók döntéseiben szerepet 
játszó tényezőket befolyásolni képes intézkedéseket javasol. Immár a közlekedési szolgáltatók 
feladata saját helyzetüknek megfelelő stratégia kidolgozása. 

Az egyes országokban meglévő adottságok (szabályozási környezet, finanszírozási 
lehetőségek, infrastruktúra, műszaki állapot, a közlekedés mai adottságai) meghatározzák a 
kiindulási pontot, mely országonként eltérő. Ettől függetlenül, a környezetbarát multimodális 
mobilitás felé mutató stratégia alap-összetevő nagyon hasonlóak minden országban. 

Nyilvánvaló, hogy a közlekedési szolgáltatók nagymértékben függnek a politikai 
döntéshozataltól és a támogató szabályozási környezettől. Ettől függetlenül önállóan is lépniük 
kell a közösségi közlekedés és a multimodalitás piaci részarányának növelése érdekében. Meg 
kell ragadniuk annak lehetőségét, hogy a közösségi közlekedési kínálat fejlesztésének és az 
attraktív multimodális mobilitási megoldások kialakításának élére álljanak. A politikával és más 
vállalatokkal való együttműködés ebben a feladatban is kritikus. Fontos, hogy az összes 
szereplő ugyanazon irányba dolgozzon. Egyensúlyt kell képezni az utasok elvárásai, a politikai 
igények, és az innovatív, piacorientált közlekedési szolgáltatók között. 

Az utasszám növelésére és nagyobb piaci részesedésre törekvő szolgáltatóknak mind az új 
utasok megnyerésére - a közösségi közlekedés felé vonzó tényezők erősítésével -, mind a 
meglévő utasok megtartására - a taszító tényezők minimalizálásával - törekedniük kell. Kritikus 
a különböző beavatkozási területek közötti kölcsönhatások stratégiai összehangolása. 

Minél magasabb a felkínált szolgáltatás színvonala, annál fontosabbá válnak a ’lágy’ és az 
utazó oldali tényezők. Az intézkedéseket világos kommunikációval kell társítani mind az utazók 
mind a tömegközlekedést nem használók irányába. A kommunikációnak nem csupán a 
tényeket kell felölelnie, hanem az imázs és az érzelmi hatások is fontos szerepet kell, hogy 
kapjanak, csakúgy, mint a környezetbarát multimodális mobilitás pozitív hatásai mind az 
utazók, mind a társadalom egészére nézve. Amikor a megtett intézkedéseknek köszönhetően a 
közösségi közlekedés, illetve a multimodális kombinációk iránti igény megnő, további 
kapacitásnövelő vagy innovatív koncepciók kialakítása válik szükségessé. 

Ez azt jelenti, hogy a környezetbarát multimodális mobilitás fejlesztésére egy most is zajló 
folyamatként kell tekintenünk. 

Egy integrált megközelítés alkalmazásával a környezetbarát multimodális mobilitás a kívánt 
mértékben érhető el, és a fejlődés egy spirállal jellemezhető. 
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14. ábra – A környezetbarát multimodális mobilitás spirálja 
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1. függelék: 
A USEmobility felmérés az utazási szokásaikon 
változtató utazókról 

1 Bevezetés 

1.1 A felmérés célja 
Az USEmobility hat európai ország állampolgárait vizsgálta, és a közlekedési mód 
kiválasztásakor alkalmazott szokásmintákat vette górcső alá. A felmérés eredményeiből kell 
egy reprezentatív kép rajzolódik ki. A vizsgálat célja, hogy feltárjuk a közlekedési módválasztás 
mögött rejlő egyéni mozgatórúgókat. Különös figyelmet fordítunk azokra a tényezőkre, amelyek 
a felmérésben résztvevőket környezetbarát közlekedési mód – például a tömegközlekedés – 
gyakoribb választására sarkallták. Az elemzés célja, hogy kiderüljön, mekkora a multimodális 
utazás szerepe. 
 A felmérés rendkívül átfogó. Nem csak a közlekedési szolgáltatások kínálatával kapcsolatos 
tényezőkre terjed ki, hanem a közlekedési igényekkel és a közlekedők személyes 
körülményeivel kapcsolatosakra is. Rámutat a tömegközlekedésben rejlő lehetőségekre, új 
utasok megnyerésére, és egyúttal megvizsgálja az utasok hűségét befolyásoló tényezőket is. 

1.2 A felmérés szempontjai 
A felmérés bázisa a megelőző öt év során az általuk leginkább kedvelt közlekedési módot 
megváltoztató lakosok reprezentatív mintája. Őket nevezzük módváltó utazóknak. Ez a 
kategória magába foglalja mindazokat, akik teljesen átváltottak egy másik közlekedési módra, 
továbbá azokat is, akik az általuk használt többféle mód arányán (a 'mobilitásmix'-en) 
változtattak. 
Azt kérdeztük azoktól, akik korábban változtattak utazási szokásaikon, hogy mi volt a váltás fő 
oka. Rákérdeztünk a változás mikéntjének részletes okaira is, hogy megtudjuk, milyen 
indítékok álltak a már említett fő okok mögött. 
Minden közlekedőt, aki változtatott utazási szokásain, elhelyeztünk a társadalmi-gazdasági, 
társadalmi-kulturális és pszichológiai USEmobility térben. Az elemzés a változás okára, a 
változás irányára és a környezetre koncentrált, amelyben a változás végbement. Milyen 
helyzetben következett be a változás? Külső indoka volt-e, amely elsősorban nem közlekedési 
jellegű? Mindent egybevetve, fontos tényezőként a lehető legátfogóbban kell bevonni az 
elemzésbe az utazó személyes körülményeit. Honnan indult és hova ért a közlekedési mód 
változása? A tömegközlekedés és a motorizált egyéni közlekedés közötti hullámzás különösen 
fontos. Milyen volt az elérhető közlekedési kínálat, amikor a változás történt? 
Az elemzés végére egyértelműen meg lehetett különböztetni eltérő körülményeket. Vajon a az 
új közlekedési mód jósága miatt döntöttek mellette (vonzási tényező), vagy az elégedetlenség 
a régivel (taszító tényező)? A kérdőív nem csupán kemény, jól meghatározható paraméterekre 
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kérdezett rá – mint például a pontosság vagy a költség –, hanem ‘lágy’ tényezőkre is – mint a 
biztonságérzet vagy a tervezhetőség – is. 
Az utazóktól kapott információ elemzése tette lehetővé azon utazók leírását, akikre jellemző a 
változtatási hajlandóság és hajlam a multimodális közlekedési lánc használatának növelésére. 
Ezek a csoportok különös érdekesek, amikor döntéshozók vagy közlekedési vállalatok részére 
kell ajánlásokat megfogalmazni. 
A USEmobility felmérés a közlekedési politika számára releváns témákat dolgoz fel, és 
Belgiumtól Horvátországig hat európai ország közreműködésével készült. A felmérés az 
európai hasonlóságokra koncentrál, de azonosít az egyes országokra érvényes 
megkülönböztető jellegzetességeket is. Tíz további felmérés is készült, főként olyan régiókban, 
ahol különösen sikeresen vezettek be tömeg- vagy multimodális közlekedési szolgáltatást.  
 
1.3 A felmérés hatóköre és korlátai 
Az USEmobility innovatív megközelítést alkalmaz, és nem kizárólag az utazók nyilatkozatain 
alapul arról, milyen feltételek mellett döntenek egyik vagy másik közlekedési mód mellett. 
Ahhoz, hogy az USEmobility felmérésben részt vehessenek, az utazóknak, elmondásuk 
szerint, ténylegesen változtatniuk kellett szokásaikon a megelőző öt évben. A közlekedés 
céljától függően teljesült ez a kritérium a megszólítottaknak közel felére, tehát állíthatjuk, hogy 
a közlekedők majdnem fele módváltó utazónak tekinthető. 
Az USEmobility csapat olyan felmérési módszert választott, amely lehetővé tette a nem 
kézzelfogható pszichológiai és szociológiai szempontok egyidejű vizsgálatát a ‘kemény’ 
tényezőkkel. Különösen értékesnek bizonyultak a tíz legjobb tömegközlekedésű régióban 
kapott válaszok. 
Határozott kérdésekből kiindulva terveztük a kérdőívet. Statikus és személyes jellegű-e a 
közlekedési módválasztás? A döntés az új közlekedési módról hirtelen vagy egy folyamatban 
formálódik inkább? Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre adott válaszok különösen fontosak 
az új utasok megnyeréséhez. Az utazó szerepét a változást eredményező döntésben eddig 
miért nem vették figyelembe? Elegendő, ha a szolgáltatási kínálat megfelelő? Alábecsülték-e 
korábban a változást eredményező döntést befolyásoló ‘lágy’ tényezők fontosságát? Ezek a 
meghatározott tényezők vonzóak-e vagy taszítóak? 
A felmérés következtetései a módváltó utazók motivációiról és szokásairól nyújtanak 
reprezentatív képet. Mindössze néhány kérdés érintette az összes válaszadót. Az országos 
felmérésekkel szemben a regionálisak nem reprezentatívak. 
Míg a hivatalos közlekedési előrejelzésekben a közlekedési teljesítmény azon indikátorait 
használják , amelyek az egyes közlekedési módok pontos piaci részesedését mutatják (modal 
split), az USEmobility által alkalmazott indikátor az utazó által érzékelt módváltási gyakoriság. A 
felmérés célja nem a megtett kilométerek pontos mennyiségére vonatkozó adatgyűjtés, 
következésképpen nem is használható a modal split változásának mérésére. 
A közlekedési szokások alaposabb megértése ugyanakkor segíthet további lehetőségek 
felfedésében a tömegközlekedést választók számának növelésére. 
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2 Központi állítások 

2.1 Új nézőpont 

A felmérésünk számos új és meglepő megfigyeléssel szolgált. Az utazók közlekedési 
módválasztási viselkedése sokkal dinamikusabb, mint azt a lassan változó modal splitet 
figyelve gondolnánk. A megkérdezettek majdnem fele mondta azt, hogy változtatott a 
közlekedési szokásain az előző öt évben. Ez új fényt vet az általános piaci részesedéssel 
foglalkodó elemzésekre, amelyek nagyon csekély dinamizmust mutatnak ki a 
közlekedésválasztásban. Gyakorlati szempontból ez a megfigyelés kiemelt jelentőségű. Ahol 
sok a mozgás, ott a politikai döntéshozók és a szolgáltatók motiválni tudják az utazókat, hogy a 
tömegközlekedés mellett döntsenek. 

Ma már az összes utas fele módváltó. Ezen a csoporton belül mindössze 30 százalékos a 
monomodális közlekedés, ezzel szemben 40 százalékuk gyakorlatiasan dönti el, éppen milyen 
közlekedési mód felel meg neki leginkább. Az egyéni utazási módokban a legnagyobb 
átrendeződések akkor figyelhetők meg, amikor a válaszadók a munkába járásról döntenek. 

A módválasztók harminc százaléka tisztában volt az előnyökkel, amiket többféle közlekedési 
mód kombinációja nyújthat, és eszerint változtatott. Az emberek tehát egyre inkább választanak 
dinamikusan, vagyis „ezzel is megyek, meg azzal is“ jelleggel közlekedési módot, és egyre 
kevésbé döntenek „vagy csak így utazom, vagy csak úgy“ jelleggel. A módváltó utazók 
többsége számára a multimodalitás mindennapos. 

A tömegközlekedést gyakrabban választók 30 százaléka dönt a tömegközlekedés kizárólagos 
használata mellett, és hagy fel teljesen a motorizált egyéni közlekedés minden formájával. A 
tömegközlekedésre való átállás egyáltalán nem függ össze mindig azzal, hogy valakinek van-e 
autója vagy nincs. A tömegközlekedés multimodális beállítottságú utasai tudatosan döntenek 
hol az autó mellett, hol pedig ellene. A módváltó utazók minél idősebbek, annál szabadabban 
döntenek. Az idősebbeknek gyakran van gépkocsijuk, mégis rugalmasan döntenek egy adott 
helyzetben a tömegközlekedés mellett vagy ellene. 

Az utazási szokásokban tapasztalható elmozdulások oka mindenekelőtt az utazók személyes 
körülményeinek megváltozása. A válaszadók több mint fele állította, hogy a váltás oka 
személyes körülményeikben keresendő. Az életkörülmények módválasztást befolyásoló 
változása gyakori. Átlagosan közel három ilyen lényeges változás történt a módválasztókkal az 
előző öt évben. 

Gyakoriságát és fontosságát tekintve a legfontosabb indoka a változtatásnak a 
munkahelyváltás és a költözés, egy másik településre vagy a településen belül. Erre a 
megfigyelésre építve a közlekedési szolgáltatók csábíthatnak új utasokat a 
tömegközlekedésbe. 

A változást előidéző körülményeket azon tényezők jellemzik, melyek miatt az utazót az 
elégedetlenség arra motiválhatja, hogy felhagyjon az addig előnyben részesített közlekedési 
móddal (taszító tényezők). De előfordulnak a más közlekedési mód választását ösztönző 
tényezők is (vonzó tényezők). Mindkét fajta tényezőt a közlekedési vállalatok elérhető kínálata 
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alakítja. A tömegközlekedésben erősebb a vonzó tényezők hatása, mint a taszítóké, a 
közlekedők gyakrabban döntenek a váltás mellett mert elégedettek, mint azért, mert 
elégedetlenek. 

 

Egyes elutasítást és elfogadást kiváltó tényez ők fontossága a tömegközlekedésben 

 

A ‘kemény’ tényezők, például az elérhetőség, a költségek és az utazási idő természetesen 
központi szerepet játszanak. Az új utasok megnyeréséhez jó feltételeket kell teremteniük a 
tömegközlekedési szolgáltatóknak. Kevés olyan tényezője van – a költség mellett –a motorizált 
egyéni közlekedésnek, amely eltántoríthatja az embereket az autójuk vagy motorkerékpárjuk 
használatától. 
Az utaselégedettséget erősen befolyásolják a ‘lágy’ tényezők is az adott közlekedési mód 
‘kemény’ tényezői mellett. A ‘lágy’ tényezők közé tartozik például a rugalmasság és a könnyű 
tervezhetőség és a környezeti hatás. A válaszadók fontosnak tartották a fenntarthatóságot és 
környezetbarát megoldásokat. Jól mutatja ezt a tény, hogy a módváltó utazók 88 százaléka, 
fizetne többet egy közlekedési mód környezetbarátabbá tételéért. 
Az utasoknál számítanak a ‘lágy’ tényezők, amikor arról van szó, hogy kitartsanak-e egy 
közlekedési mód mellett. Ezek a tényezők különösen akkor kerülnek az utazók érdeklődésének 
homlokterébe, ha új, a használttal versengő közlekedési lehetőség merül fel. Ilyenkor az 
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emberek a kényelem, a kiszolgálás és a légkör alapján döntenek. 
Külön érdekesség, hogy a tömegközlekedési szolgáltatókkal szemben az autóipar sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektet az érzelmekre, amikor megszólítja ügyfeleit. Ennek eredményeképp a 
módváltó utazók képe a motorizált egyéni közlekedésről általában pozitív, és mindenképpen 
jellegzetes. A tömegközlekedés sokkal kevésbé igyekszik az érzelmeikre hatva megtartani az 
utasokat. A tömegközlekedéssel kapcsolatban a résztvevők legerősebb asszociációi a 
városiasság, a racionális viselkedés és a közösségi érzés dimenzió mentén írható le. A 
tömegközlekedésnek biztosan előnyös lenne, ha egy érzelmesebb képet nyújtana magáról. 

2.2 A módváltó utazó profilja 
Azok, akik időről-időre változtatnak utazási szokásaikon mindenféle irányba mozdulnak, de 
mozgás legfőképp a motorizált egyéni közlekedés, a kerékpár és a tömegközlekedés kategóriái 
között zajlik. Azokban az esetekben, ahol váltás van, néhányszor előfordul, a mobilitási szint 
csökkenése vagy növekedése. Többnyire azonban a közlekedési módok aránya változik az 
emberek által használt közlekedési módkészletben.  
Az utazó döntését a váltásról a személyes háttere és az attitűdjei determinálják. Az egyes 
közlekedési módokhoz való viszonyuk alapján több csoportba sorolhatók a módváltó utazók. 
 

  
A módváltó utazók legfontosabb csoportja a tömegközlekedés és az egyéni motorizált 
közlekedés között esetenként pragmatikusan mérlegelve választó 26 százalék (1. csoport). 
Ezek az emberek gyakorlatiasan választanak közlekedési módot. Az adott szituációtól függően 
hoznak döntést, és szokásmintáikat tekintve az utazók legdinamikusabb csoportját alkotják. 
Egy másik fontos csoport a tömegközlekedés támogatói, akiknek fenntartásaik vannak a 
motorizált egyéni közlekedéssel szemben (4. csoport). A hozzáálláson alapuló csoportok 
eloszlása országonként eltérő. A német és holland módváltó utazóknak például mások a 
prioritásaik. 
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A módváltó utazók élethelyzetük szerint is csoportosíthatók, mivel a változás eszerint is 
határozott mintákat követ. A legtöbb esetben a változás oka már korábban fölmerült, és ez 
ösztönözte az utazót, hogy elgondolkodjon egy másik közlekedési mód felé elmozduláson. A 
kiváltó ok lehetett költözés vagy változás a munkavállalásban, az első munkába állástól a 
munkahely-változtatástól a nyugdíjba vonulásig. Ezekben a helyzetekben a felmérés 
megkérdezettjei végiggondolták, hogy elégedettek-e a korábbi választásukkal, és utánanéztek, 
van-e jobb lehetőség. 

A személyes élethelyzethez kapcsolódó faktorok el őfordulása és jelent ősége 

 

A személyes hozzáállás és a változás oka mellett a módváltó utazók további változókkal is 
leírhatók. 
A városi környezetben élők hajlamosabbak a tömegközlekedés használatára, míg vidéken 
gyakrabban váltanak motorizált egyéni közlekedésre. 
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3 Országportrék 

A megfigyelések a felmérésben résztvevő országokban nagyon hasonlóak, amiből 
gondolhatjuk, hogy a következtetéseink érvényesek a projektben nem vizsgált országokra is. 
Ez azonban nem általános, figyeltünk meg jellegzetességeket, melyek inkább egy-egy 
országokra jellemzőek. Míg a változásokban és a változás okaiban alig van eltérés, az utazók 
személyes jellemzőiben lényegesek a különbségek. Országról országra változik a 
tömegközlekedéssel való elégedettség is, és komoly eltéréseket tapasztaltunk országokon 
belül régiók között is. 

3.1 Belgium 
Belgium, és fővárosa Brüsszel, amely egyúttal az ország politikai és közigazgatási központja is 
– ha az elterjedt közhelyeknek hinni lehet – egyike az Európai Unió legheterogénebb 
közösségének. Az USEmobility projekt valóban talált erre utaló jeleket. Míg a flamand módváltó 
utazók 30 százaléka elégedett a tömegközlekedéssel, Brüsszelben és a vallon régióban az 
elégedettek aránya mindössze 20 százalék. 
A tömegközlekedést Belgiumban főként városi közlekedési módnak tekintik. A belga 
tömegközlekedés elutasítását kiváltó tényező a pontatlanság (mintegy 50 százalékban 
számára ez a döntő érv), vagy az utazás túl bonyolult volta (az átszállási és várakozási idő 
mintegy 60 százalékban döntő szempont). A motorizált egyéni közlekedés sem mentes 
azonban a stressztényezőktől. A forgalmi dugó nagy kockázata rejlik például a motorizált 
egyéni közlekedésnek a módváltó utazók 84 százaléka által megjelölt pontatlansága mögött. 
Belgiumban a kisebb baleseti veszély fontosabb tényező a tömegközlekedés választásakor, 
mint például Hollandiában. A bűncselekmény áldozatává válástól való félelem viszont éppen 
ellentétesen számít a két országban. 

3.2 Németország 
Európában Németország a jól szervezettség mintaképe – ez alól a tömegközlekedés sem 
kivétel. A német vasutat például nagyon pontosnak tartják. Általános az a vélemény is, hogy 
Németországot teljes mértékben uralja az autóhasználat. 
A felmérésünk szerint Németországban a motorizált egyéni közlekedésről valóban erős pozitív 
kép él az emberekben, sajátosságai a gyorsaság, a spontaneitás, az izgalom. A közhelyekkel 
ellentétben, mely szerint Németország az autósok országa, az USEmobility felmérés azt is 
kimutatta, hogy a módváltások gyakorisága különösen magas. Munkába járáskor a 
megkérdezettek több mint 50 százaléka változtatott a tömegközlekedés használatának módján 
az előző öt évben. Ezen felül szintén Németországban a legmagasabb a multimodalitás (77 
százalék) a felmérésben részt vevő országok közül. Multimodális közlekedési láncba a 
módváltó utazók 42 százaléka kombinálja a közlekedési módokat – általában az autót és 
tömegközlekedést – utazásai során. 
A személyzettel még nem teljes az elégedettség Németországban. A kiszolgálással elégedett 
módváltó utazók aránya 10 százalékkal alacsonyabb a mintában, mint más országokban. 
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3.3 Horvátország 
Európa más részein úgy vélik, a csatlakozásra váró Horvátország közlekedési 
infrastruktúrájára ráférne a korszerűsítés. A tömegközlekedés alulfinanszírozott, a polgároknak 
van miben felzárkózniuk az egyéni motorizált közlekedés terén és a környezetvédelmi 
kérdések általában háttérbe szorulnak. 
Az USEmobility felmérés nem igazolta ezeket az feltevéseket. Kimutattuk, hogy 
Horvátországban a legalacsonyabb a módváltó utazók aránya, és a motorizált egyéni valamint 
a tömegközlekedésről alkotott kép között igen csekély az eltérés. 
Míg a megkérdezettek Horvátország tömegközlekedését 'szociálisnak' és 'kevéssé 
agresszívnek' jellemezték, a motorizált egyéni közlekedésre váltás kevésbé vonzó, mint más 
országokban. Drága gépkocsi és magasak a javítási és fenntartási költségek.  
Más országokkal ellentétben a horvátok kiemelkedően magas hajlandóságot mutatnak 
közlekedésük fenntartható és környezetbarát megszervezésére. A megkérdezettek 28 
százaléka tervezi ezt, és csak 31 százalékuk utasítja el kategorikusan. A módváltó utazók 70 
százaléka állította, hogy hajlandó lenne akár 10 százalékkal többet fizetni környezetkímélőbb 
közlekedésért. 

3.4 Hollandia 
Európában Hollandia a kerékpárosok országa. A hollandok állítólag liberálisak, és nyitottak a 
tömegközlekedésre. Az USEmobility felmérése alapján ennek épp az ellenkezője igaz. A 
felmérés szerint Hollandiában a módváltó utazók 43 százaléka szigorúan csak egyféle 
közlekedési módot használ utazásai során, ami több mint a felmérésben résztvevő ország 
bármelyikében. A módváltó utazók több mint fele rendszeres kerékpárhasználó (78 
százalékuk), de 65 százalékuk használ (mono- és multimodális) motorizált egyéni közlekedést. 
A tömegközlekedést többet használók mindössze 45 százalékát motiválta saját tapasztalat – 
szemben a németországi 66 százalékkal. A felmérésben résztvevők csupán 13 százaléka 
elégedetlen a jelenleg használt közlekedési móddal. 
A hozzáállás szerinti csoportosítás kimutatta, hogy a holland módváltó utazók mindössze 15 
százaléka gyakorlatias, és 19 százalékuk számára vonzó úgy a kerékpározás, hogy közben 
erős fenntartással viseltetik a tömegközlekedéssel szemben. A módváltó utazók 7 százaléka 
tervezi, hogy a jövőben gyakrabban használja majd a tömegközlekedést, és 40 százalékuk 
nem tervezi. 

3.5 Ausztria 
Az alpesi Ausztriában igen látványos a különbség a vidéki és a városi területek 
közlekedésében. A tény, hogy a hegyek között nincs elég hely a közlekedésre több, mint egy 
egyszerű közhely. Európa többi országában úgy vélik, Ausztria tömegközlekedési rendszerét 
az állam jól finanszírozza és megfelelően szervezi. 
A felmérés eredményei nagyrészt alátámasztják ezt a vélekedést. Ausztriában a multimodalitás 
szintje magas (75 százalék). Egy utazáson belül a módváltó utazók majdnem 40 százaléka 
kombinálja a különféle közlekedési módokat, ami mutatja a rugalmasságot, amellyel az 
osztrákok megküzdenek a földrajzi jellegzetességek okozta közlekedési nehézségekkel. 
Ausztriában magas, 43 százalékos az elégedettség a tömegközlekedéssel, és csupán 7 
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százalékuk állította, hogy elégedetlen a szolgáltatással. A célállomások jó megközelíthetősége, 
az alacsony környezeti hatás, valamint a jó hozzáférés különösen fontos. 
Összességében a tömegközlekedés megítélése kedvező, a róla alkotott kép szerint ez a 
közlekedés szociális és városi.   
A módváltó utazók 31 százaléka tartja a tömegközlekedést vonzónak úgy, hogy az egyéni 
közlekedéssel szemben fenntartásai vannak. Ennél a csoportnál a ‘lágy’ tényezők szintén a 
motorizált egyéni közlekedés ellen szólnak. Úgy érzik, mellette kevés idő jut pihenésre és 
egyéb tevékenységekre. Ezen felül a parkolási helyzet gyakran rossz, ami számos osztráknál 
ok a motorizált egyéni közlekedés elutasítására. 

 3.6 Magyarország 
Horvátországhoz hasonlóan Magyarországról is azt gondolják Európában, hogy van mit 
korszerűsíteni. A közhiedelem szerint az ország tömegközlekedési rendszere fejletlen, vasúti 
járműparkja elavult. A szükséges infrastrukturális fejlesztésekre nincs elegendő forrás. A 
magyaroknak gyakorlatiasnak kell lenniük az elérhető szolgáltatások kiválasztásakor. 
A USEmobility felmérés eredményei szerint a magyar közlekedési piac különösen dinamikus. A 
tömegközlekedés és a motorizált egyéni közlekedés közötti versenyhelyzetben a szigorúan vett 
módváltó utazók aránya 20 százalék körüli mindkét irányba. A jelenlegi közlekedési móddal 
való elégedettség és az elégedetlenség is hasonló képet mutat. Az elégedettek aránya 20, míg 
az elégedetleneké 18 százalék. A váltási hajlandóság igen magas, mintegy kétharmad a 
módváltó utazók aránya. 
A magyarok a tömegközlekedési szolgáltatásokat korszerűnek tekintik, ez azonban nem 
magyarázható az alacsony költséggel, hanem a ‘lágy’ tényezőknek köszönhető – ideértve a 
bűnözéssel szembeni biztonságot vagy a tiszta, légkondicionált vasúti kocsikat is. A tisztaság 
és a kényelem hiánya, a buszmegállók és pályaudvarok rossz felszereltsége azonban a 
tömegközlekedéstől való elpártoláshoz vezet. 
A módváltó utazók 34 százaléka gyakorlatias, 28 százalékuk tervezi a P+R létesítmények 
használatát, amint lehetséges lesz, 32 százalékuk viszont ezt nem tervezi. Úgy tűnik, a magyar 
közlekedési vállalatok nem élnek a tájékoztatási lehetőségeikkel, a módváltó utazók mindössze 
7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a közlekedési szolgáltatóktól kapott információt a 
szolgáltatásokról. 

4 Regionális sikertörténetek 

A főként vasúti tömegközlekedést használók vizsgálata a kiválasztott európai régiókban 
rendkívül érdekes betekintést nyújt a közlekedési módok választásába olyan helyeken, 
amelyek jó példaként említhetők. Lássunk néhány példát. 
A hatékony hálózatba szervezett gyors vasúti rendszerek, mint az S-Bahn in Salzburg és az S-
Bahn Rhine-Neckar támogatják az erős multimodalitást. A salzburgi S-Bahn módváltó 
utazóinak kevesebb mint 10 százaléka utazik csak S-Bahnon, viszont majdnem 40 százalékuk 
közlekedési láncának állandó eleme. A Rhine-Neckar régió módváltó utazói közül csupán 4 
százalék utazik csak S-Bahnnal. 80 százalékuk számára az S-Bahn vagy bármely egyéb 
közlekedési mód választása az utazás céljának függvénye. 
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Az S-Bahn in Breisgau utazói esetében a váltás elsődleges okai megrajzolják a módváltó utazó 
jellemző profilját egy jól fejlett regionális rendszerben. A ‘kemény’ tényezők, mint a költség, a 
szolgáltatások gyakorisága és a vasútállomások megközelíthetősége a megkérdezettek több 
mint felénél játszott fontos szerepet a váltáskor. A felmérésben résztvevők 40 százaléka 
azonban kiemelte a ‘lágy’ tényezők (utazási kényelem, rugalmasság, környezetkímélés és 
könnyű tervezhetőség) jelentőségét a tömegközlekedés fokozott használatában. 
A horvát főváros, Zágráb tömegközlekedését használók elégedettebbek voltak az elérhető 
szolgáltatásokkal (45 százalék), mint az országos minta válaszadói (32 százalék). A zágrábi 
megkérdezettek 60 százaléka az utazás kényelmében és elérhetőségében tapasztalt 
kiemelkedő javulást. A közlekedési mód megváltoztatásakor a vonatok könnyű 
megközelíthetősége 20 százalékkal fontosabb Zágrábban, mint Horvátország egyéb területein. 
A legtöbb esetben a közlekedési mód megválasztása folyamatként zajlik. Nem ez a helyzet 
azonban Hollandia Gelderland tartományában, ahol a Valleilijn vasútvonal utasainak 60 
százaléka egyik napról a másikra dönt. Különösen nagy súllyal esik latba a munkahelyváltás 
(68 százalék) és a költözés (70 százalék). 
Az osztrák S-Bahn Steiermark vagy a horvát Varazdin-Medimurje vasúti összeköttetést 
használók között sok a munkaerőpiacra belépő fiatal (43 százalék Steiermarkban és 41 
százalék Horvátországban). Ez a fogyasztói csoport a költséget említette a vasúton utazás 
legfontosabb okaként. Emellett 75 százalékuk elégedett az S-Bahn teljesítményével, ami igen 
magas arány. 
Magyarországon a Budapest és Esztergom között utazók 75 százaléka barátok, családtagok 
vagy munkatársak ajánlására kezdett vonaton utazni. Az élőszó befolyása különösen 
jelentősnek bizonyult, mivel a megkérdezettek többségének (80 százalék) már voltak egyéb 
alternatívái. A Hamburg és Cuxhaven közötti Metronom szolgáltatást igénybe vevőket nem az 
átlagos módváltó utazóra jellemző saját tapasztalatok motiválták. Ebben az esetben az 
információs csatornák jutottak kiemelt szerephez. A szolgáltató vagy az új munkavállalók 
munkáltatói által közzétett információ döntő volt a közlekedési mód megválasztásában. 
A Brüsszeli Fővárosi Régióhoz hasonló nagyvárosi régiók háttere jellegzetes városi. Számos 
módváltó utazó nemrégiben költözött a területre (65 százalék) és többüknek (már) nincs autója 
(75 százalék). A tömegközlekedésre (STIB/MIVB) átállás oka főleg a közlekedési mód 
környezetbarát hozzáállásában (48 százalék) valamint a buszmegállók és vasútállomások jó 
megközelíthetőségében (54 százalék) rejlik. Ugyanakkor az utasok több mint fele úgy 
nyilatkozott, hogy a tájékoztatás megbízhatósága és az utazás ütemezhetősége számottevően 
javult. 

5 Stratégiai ajánlásaink alapja 

Az USEmobility projekt megközelítése innovatív. Egyik személyi mobilitással foglalkozó korábbi 
kutatás sem állította a módváltó utazókat a középpontba azzal a céllal, hogy jobban 
megérthessük motivációikat, és hasznos információt nyerjünk ebből a szemszögből a mobilitási 
módok jövőbeli fejlesztéséhez. Bár a modal split az évek során alig változott, az USEmobility 
felmérés kimutatta, hogy az állandóság mögött dinamikus változások figyelhetők meg, az 
emberek hol közelednek hol távolodnak a tömegközlekedéstől. A másik lényeges megfigyelés, 
hogy számos lehetőségük van az embereknek közlekedési szokásaik újragondolására, amit 
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gyakran tesznek életkörülményeik megváltozásakor. Mindenekelőtt a munkahelyváltás miatt 
vizsgálják felül az emberek a mobilitási szokásmintájukat. 
Miután feltételezhető, hogy van igény a mobilitás egyre környezetkímélőbbé tételére, itt a 
lehetőség, hogy az utazók igényeit még inkább figyelembe vegyük. A jelen projektbe bevont 
érdekelteknek a USEmobility stratégiai ajánlásokat fogalmaz meg. Ezeket az ajánlásokat 
egyrészt azoknak a politikusoknak tesszük, akik országos és helyi szinten létrehozzák a 
fenntartható közlekedés szabályozási keretét. Köztük van az Európai Bizottság, a jelen projekt 
megbízója, amely olyan irányba kívánja fejleszteni az európai közlekedéspolitikát, hogy az 
elősegítse az emberek környezetbarát és fenntartható közlekedését. Ajánlásokat teszünk a 
közlekedési szolgáltatóknak is, amelyek személyre szabott kínálatukkal új ügyfeleket 
csábíthatnak magukhoz. Különösen a nagyvárosi régiók – ahol a tömegközlekedés valódi 
lehetőségeket nyújt – profitálhatnak az utasorientált megközelítésből, amely a lényeges 
’kemény’ és ‘lágy’ tényezőket egyszerre figyelembe véve vonzza és tartja meg ügyfeleit. 
Ajánlásainkban különös figyelmet fordítunk a civil szervezetekre, amelyek megfogalmazzák és 
képviselik az utasok érdekeit. A politikai szabályrendszer és az elérhető szolgáltatások 
fejlesztésének folyamatában fontos szerepük van az utascsoportoknak, és ez a szerep a 
jövőben még nagyobb hangsúlyt kap. Enélkül nem biztosítható, hogy az egyéni (ügyfél-, utas-) 
igények kielégítését célozzák a fejlesztések. 


