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Innovációs összefoglaló
Költségtakarékos és hatékony intézkedések az alacsonyabb
státuszú közösségi közlekedési rendszerek megmentésére

Sok európai városban a közösségi közlekedés csak alapszintű szolgáltatásokat nyújt,
különösen a kelet- és délkelet-európai nagyvárosokban és az EU új tagállamainak kisebb
településein. Ezek a rendszerek nem kínálnak
vonzó vagy fenntartható közlekedési alternatívát. Vannak azonban költségtakarékos és hatékony intézkedések, amelyek bevezetésével,
ha kombinálják és egy adott terület igényeihez
igazítják őket, megmenthetők a helyi közösségi
közlekedési rendszerek.

A probléma leírása
A minőségorientált, vonzó, egyúttal mindenki
számára elérhető közösségi közlekedési szolgáltatások nélkülözhetetlenek, és a közlekedők
számára alternatívát kínálnak a személygépkocsival szemben. Több európai országban megoldott a közösségi közlekedés finanszírozása,
és megfelelő egyensúly alakult ki a közlekedési
módok között. Számos város ugyanakkor csak
alacsonyabb szintű közösségi közlekedési szolgáltatásokat nyújt, és nem kínál vonzó és fenntartható alternatívát. Ezen városok jellemzően
szűkös pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, a
döntéshozói elkötelezettség pedig hiányzik.
Emellett a megrendelők és a szolgáltatók el-

1. ábra: Igazi „tömegközlekedés” a vonzó közösségi közlekedés
helyett. Ilidza autóbusz-állomás, Szarajevó (Bosznia-Hercegovina)

várásai egyaránt alacsonyak a szolgáltatás
minőségével és a járműállománnyal szemben.
Ennek eredményeként a közösségi közlekedés
társadalmi megítélése, vonzereje és kihasználtsága alacsony marad.
A fenntartható városi mobilitási tervek (SUMP-ok)
általában a közösségi közlekedést, a kerékpározást és a gyalogos közlekedést ajánlják, mint
egészséges és fenntartható alternatívákat. Az
alacsony színvonalú közösségi közlekedést
nyújtó városokban a szolgáltatások használatához az utasok türelmére, helyismeretére és az
utazáshoz elegendő időre van szükség, mivel
esetlegesek az átszállási lehetőségek és hangolások. Motiváció és a fejlesztéshez szükséges
források híján a közösségi közlekedés a lakosság nagy része számára nem jelent valós alternatívát. Akik az egyéb utazási lehetőségek
hiányában kényszerből használják, a közösségi
közlekedés túszaivá válnak. Amint megtehetik,
lemondanak az alacsony színvonalú szolgáltatások igénybevételéről, és vonzóbb alternatívákat választanak, jellemzően a személygépkocsit. Ennek eredményeként visszaesnek a
szolgáltatók díjbevételei, romlik a szolgáltatási
színvonal, tovább csökken az utasszám, egyúttal növekszik a közutakon a torlódás, romlik a
levegőminőség, miközben a közlekedés okozta
stressz fokozódik.
Ilyen körülmények között aligha lehet a személygépkocsit egyszerűen státuszszimbólumnak tekinteni. Részint azért használják az
emberek, mert el akarják kerülni a város által
kínált alacsony színvonalú, megbízhatatlan, ritkán közlekedő és kevéssé vonzó közlekedési
szolgáltatásokat. E problémák miatt, amelyeket csak súlyosbít a megfelelő csatlakozások
hiánya, az utazók nagy része nem tud számára
vonzó eljutást választani. Ilyen esetekben a
közösségi közlekedést alacsonyabb színvonalú
közlekedési módnak tekintik az egyéni közlekedéshez képest.

Ez a helyzet, illetve kedvezőtlen hatásai a mobilitási szempontból kiszolgáltatottabb felhasználókra nézve, ellentétes a SUMP alapelveivel,
és akadályozza a fenntartható városi mobilitási
célok elérését.
A személygépkocsi-használat arányának növekedése és a zsugorodó közösségi közlekedési
szolgáltatások hosszútávon súlyosbítják a problémát, forgalmi dugókat okoznak, rontják a
levegőminőséget, a közterületek személygépkocsi-orientált használatát erősítik, frusztrációt
okoznak minden közlekedő számára, és arra
ösztönzik a döntéshozókat, hogy személygépkocsira szabott intézkedésekben és struktúrákban gondolkodjanak.

2. ábra: Egy praktikus vizuális megoldás: az ideiglenes változásokat sárga színnel jelzik a villamos menetrendjén Brnóban
(Csehország)

Sok város vezetése a források hiányára hivatkozik, amikor a közösségi közlekedés alacsony
teljesítménye és színvonala szóba kerül. Ez az
egyszerű magyarázat azonban felmenti a döntéshozókat a felelősség alól, hogy javítsanak a
szolgáltatás színvonalán, más módokat találva
a fejlesztésre. A költséges intézkedések, mint
a nagy infrastrukturális beruházások nem minden esetben kizárólagos lehetőségek. A városoknak mérlegelniük kell más, költségkímélő
és hatékony intézkedések meghozatalát is a
közösségi közlekedés megmentésére vagy
presztízsének növelésére. Ezeket az beavatkozás-típusokat gyakorlatilag bármely közösségi
közlekedési rendszer esetében alkalmazni lehet.

3. ábra: Villamos araszol a személygépkocsik által okozott
torlódás miatt Nagyváradon (Románia)

4. ábra: Trolibusz várakozik a forgalmi dugóban Budapesten

Jó és rossz gyakorlatok és működési
elvük
A városoknak és a közösségi közlekedési szolgáltatóknak olyan intézkedések és innovációs
lehetőségek állhatnak a rendelkezésükre, amelyekkel felkarolható és megújítható a közösségi
közlekedés, és vonzóbbá tehető a meglévő és
potenciális használók számára. Jelen innovációs
összefoglaló bemutatja a gyakran felmerülő problémákat, és két fő kategóriában kínál lehetséges megoldásokat a városok és a szolgáltatók
számára: infrastruktúra- („hardver”) és szolgáltatási („szoftver”) alapú. Az egyes példák a következő jelöléssel értékeljük:
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• -1. szint: kedvezőtlen példa,
• 0. szint: semleges példa, és
• +1. szint: kedvező gyakorlatot bemutató példa.

7. ábra: Egy Várnában (BG) található buszállomás, amely a
funkciók keveredését mutatja. A különböző szolgáltatók jegyirodái beékelődnek a ruha- és telefonboltok közé

Üzemeltetési infrastruktúra és környezet

5 ábra: Rossz állapotú trolibusz felsővezeték és váltó Ruszében
(Bulgária), amely nagyban lassítja a közlekedő járműveket, és
hátrányos helyzetbe hozza az elektromos közlekedést

Infrastruktúra („hardver”)
A rossz állapotú járművek, a leromlott infrastruktúra – elhasznált vágányok, vezetékek, problémás
megállók, kereszteződések –, a kedvezőtlenül
beállított közlekedési lámpák lassítják a keringési
sebességet, a járműforgalmat akadozóvá teszik,
kényelmetlenséget okoznak és megbízhatatlan
szolgáltatásokat eredményeznek. A hardver fejlesztése jellemzően az utasok és a szolgáltató
számára egyaránt magasabb szolgáltatási színvonalat tesz elérhetővé.

6. ábra: A közlekedési környezet leromlása: metróállomás Budapesten alacsony státuszú üzlettel és igénytelen árlappal

A közterületi minőség és arculat a közösségi
közlekedést alapvetően meghatározza. A mobilitási környezet külső megjelenése és a közlekedési körülmények egyaránt fontos szerepet játszanak a közösségi közlekedés megítélésében.
-1. szint: Sok városban, ahol a városi közlekedésnek alacsony a presztízse vagy korlátozottak
az erőforrások, a közösségi közlekedés infrastruktúrájának a színvonala alacsony, és a közösségi közlekedés nem élvez elsőbbséget más
közlekedési módokkal szemben.
A minőségi infrastruktúra fontos tényező, mivel a
közlekedés működőképessége nélkülözhetetlen
a kereskedelem számára. Az alacsony minőségű
mobilitási környezet nem biztosít vonzó körülményeket a kiskereskedelmi tevékenységek
számára sem.

8. ábra: Kevésbé költséges, hagyományosan felújított villamossínek Budapesten egy kisebb forgalmú másodlagos villamos
vonalon (51-es).

0. szint: A vágányok és az infrastruktúra más
elemeinek fejlesztése javítja a szolgáltatás
minőségét és növeli a keringési sebességet, még
akkor is, ha a fejlesztések csak alacsonyabb forrásigényű és technológiájú beavatkozások.
+1. szint: Ahol a magasabb szintű fejlesztések
javítják az infrastruktúra színvonalát, fontos a
közösségi közlekedés járművei számára elsőbbséget biztosítani, hogy az utazási idő csökkentésével felvehessék a versenyt a személygépkocsi-használattal.
9. ábra: Autómentes terület magas minőségben fejlesztett villamossínekkel Temesvár központjában (Románia)

10 ábra: Közösségi közlekedési folyosó, amelyet villamosok,
trolibuszok és autóbuszok közösen használnak, és a közösségi
közlekedés elsőbbséget élvez a csomópontokban (Szeged)

Járművek / járműállomány
A járműállomány fejlesztésére gyakran elérhetők
uniós források, de mennyiségileg sokkal több
jármű szükséges a kívánt szolgáltatási szinthez,
ezért használt autóbuszok, villamosok vagy
trolibuszok beszerzésére kerül sor. A használt
eszközök működtetése gyakran problémát
okoz a minőségi üzemeltetési kultúra vagy alkatrészek és technológia hiánya miatt. A gyenge
minőségű, vagy már sorozatgyártásból kifutott
járművek beszerzése gyakran vezet korlátozott
használhatósághoz vagy a forgalomból való idő
előtti kivonáshoz, selejtezéshez. Vannak olyan
esetek is, amikor teljes trolibusz- vagy villamoshálózatokat számolnak fel az infrastruktúra vagy
a járműpark leromlott állapota miatt. (Megszűnt
trolibusz-üzemek pl. Veliko Tarnovo, Bulgária
2009; Dobrics, Bulgária 2014; Pernik, Bulgária
2015; megszűnt villamos-hálózat pl. Brassó,
Románia 2006; Konstanca, Románia 2008; Resicabánya, Románia 2011).
Fontos, hogy a használt járművek beszerzésekor
figyelembe vegyük az alábbi paramétereket:

11. ábra: Füves villamosvágány Nagyváradon (Románia)
használt berlini villamossal, amely minőségi előrelépést jelentett

•

A járművek kora és műszaki állapota: az
eredeti szolgáltató milyen okokból vonta ki
ezeket a járműveket a forgalomból?

•

Mennyi idő maradt a járművek élettartamából,
és használhatók-e hosszabb távon?

•

A járműállomány mérete: van-e lehetőség
megfelelő mennyiségű jármű beszerzésére,
hogy megfelelő léptékben biztosítani lehessen a szolgáltatást, vagy csak kisebb (már

Innovációs összefoglaló

nem gyártott) sorozatok vagy prototípu- használt járművek átalakítás és új arculat nélküli
sok érhetők el, amelyekkel csak töredezett alkalmazása annak is jele, hogy a közösségi köüzemeltetési struktúra alakítható ki?
zlekedés megbecsülése alacsony, és ez a hozzáállás és üzemeltetési kultúra jellemző sok
• Honosítás és arculati elemek alkalmazása: a város esetében. Gyakran nem jelennek meg az
beszerzett járművek milyen átalakítására van új üzemeltető arculati elemei, amelyek hiányában
szükség ahhoz, hogy az új szolgáltató arcu- a járművek megítélése kedvezőtlen.
latának és flottaszínének alkalmazása megtörténjen? Megtörténik-e a járművek belső 0. szint: A járműállomány jobban működtethető,
és külső felületeinek új szolgáltató arculati ha egy jelentősebb méretű flotta kerül beszelemei szerinti frissítése, a járművek belső el- erzésre egy forrásból, mivel a karbantartáshoz
rendezésének megváltoztatása és felújítása a szükséges alkatrészek és technológia könnyebben beszerezhető. Ugyanakkor az új szolgáltató
honosítás során?
arculati elemeinek a hiánya negatív üzenetet
-1. szint: Amikor kisebb sorozatú, már nem közvetít.
gyártott használt járművek beszerzésére kerül
sor, műszaki állapot és alkatrészellátás tekintetében sem biztosított a megfelelő élettartam. A

12. ábra: Viszonylag modern, Baselből származó Neoplan
Kiepe N 6020 típusú trolibuszok Ruszében (Bulgária), amelyeket súlyos műszaki problémák miatt ki kellett vonni a forgalomból

14. ábra: Mindennapos túlélési gyakorlat: használt trolibusz
Szarajevóban (Bosznia-Hercegovina), amely eredetileg Solingenben (Németország) szolgált.

13. ábra: Egy korábban az SBG által Freiburg im Breisgau-ban
(Németország) üzemeltetett autóbusz Várnában (Bulgária),
amelynek további használata hosszabb távon biztosítható.
Az új szolgáltató kezelésében töltött sok év alatt sem történt
meg az eredeti szolgáltató arculatának eltávolítása és az új
üzemeltető arculatának megjelenítése

15. ábra: A korábban Utrechtben (Hollandia) üzemelő VanHool newAG300 típusú autóbusz használt járműként érkezett
Budapestre. Felszerelték légkondicionálóval és a budapesti
közlekedésszervező (BKK) arculati elemeivel, ami megkönnyíti
a jármű integrálását a meglévő járműállományba, és vonzóbbá
is teszi az autóbuszt a flottába illeszkedő megjelenés

A közösségi közlekedésre fordítható forrásokkal korlátozottan rendelkező városok számára
gondot jelenthet a mindennapos működtetés
és a járművek folyamatos üzemben tartása az
utasok biztonságos szállítása érdekében. Ilyen
körülmények között a céges arculat megjelenése
csak egy költséges opciónak tűnhet, amelyet a
város vagy a szolgáltató látszólag nem engedhet
meg magának.
+1. szint: A legsikeresebb használtjármű-beszerzési megoldások magukban foglalják az új 17. ábra: Frankfurtból (Németország) származó használt villamos Katowicében (Lengyelország) a sziléziai villamosok
szolgáltató arculati elemeinek feltüntetését kívül arculatával, teljes felújítás után és beépített alacsony padlós
és belül egyaránt. Egy 8 és 12 év közötti korú középső modullal.
autóbuszt vagy trolibuszt fel kell újítani, és el
Belső tér
kell látni az új szolgáltató külső és belső arculati
elemeivel. Emellett a pótalkatrészek hozzáférhe- Az utasok szempontjából a járművek legfontosatősége biztosíthatja a működésbiztonságot.
bb része a belső tér. Noha fontos a külső megjelenés is, a használók a belső térben szereznek
közvetlen tapasztalatokat a járműről. A tiszta és
felújított belső tér kényelmes utazást biztosít, és
növeli az utasok bizalmát a járművek és a szolgáltatás iránt.
-1. szint: Az alulfinanszírozott közlekedési szolgáltatók járművei nem vonzók a felújítás elmaradása, illetve a belső tér és az ülések, dekor elemek rendszeres tisztításának a hiánya miat
16. ábra: Frankfurtból (Németország) származó használt villamos Katowicében (Lengyelország) a sziléziai villamosok
arculatával, de, átalakítás nélkül

A villamosok élettartama sokkal hosszabb, mint
az autóbuszoké. A használt villamosok beszerzésénél tekintetbe kell venni a járművek elérhetőségét a piacon. A kiválasztási folyamat során
számításba kell venni az akadálymentességet és
az alacsonypadlós modulok esetleges utólagos
beépíthetőségét.
Figure 18: Trolleybus in Sarajevo (BiH) from 1984, ex Solingen
(DE). Interior is dirty and far from being attractive

0. szint: Sok városban a közlekedési vállalatok
és a hivatalos szervek igyekeznek kívül és belül
is tisztán tartani a járműveket. Így még a korosabb járművek is lehetnek vonzók és felhasználóbarátak.
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közlekedés összköltségével összevetve), de
szükség van az arculati elemek következetes
alkalmazására és az egységes vizuális megjelenés kialakítására.
Sok városban nem állnak rendelkezésre a
közösségi közlekedés utastájékoztatást segítő
elemei. Gyakran az az érv, hogy a közösségi
közlekedés felhasználói a helyi lakosok, akik ismerik a hálózatot és fejből tudják a menetrendet. Ezért a közösségi közlekedési megrendelők
és szolgáltatók sokszor nem tartják fontosnak
19. ábra: Egy majdnem 40 éves Tatra villamos Berlinben
az utastájékoztatást és annak javítását. Hiányo(Németország) 20 évvel a modernizáció után. A belső tér
zhatnak a statikus elemek (pl. menetrendek,
meglehetősen tiszta, és meglátszik rajta a napi rendszerességű
hálózati térképek), vagy a dinamikus elemek (pl.
karbantartás eredménye
valós idejű utastájékoztató rendszer vagy infor+1. szint: Az új vagy használt járművek beszer- mációk az átszállásokról), de az is lehet, hogy
zésének költségeihez képest, a belső felületek idejétmúlt vagy használhatatlan adatokat közölminőségének javítása alacsony költségű be- nek. Ez káros hatással lehet a közösségi közleruházásnak minősül. A színek és az anyagok kedés megítélésére és használatára, mert növeli
megválasztásánál lényeges, hogy a szolgáltató annak esélyét, hogy a meglévő használók az
arculati elemeinek megfelelő, kényelmes és mo- első adandó alkalommal elhagyják a rendszert,
dern termékeket válasszanak a felújítás során.
és autóra váltanak.
Hálózati térképek
A hálózati térképek a rendszer stabilitását fejezik ki azáltal, hogy a felhasználók számára megmutatják az útvonalakat és az átszállási kapcsolatokat. Statikus és dinamikus megoldások
egyaránt alkalmazhatók a megállókban, a járművek belső terében és a digitális felületeken.

20. ábra: A helyi közösségi közlekedési társaság logója látható
az üléshuzaton a Katowicében (Lengyelország) újonnan beszerzett villamosokon

Szolgáltatási elemek („szoftver”)
A szolgáltatási elemek a közösségi közlekedési
rendszerek nélkülözhetetlen elemei. Elősegítik
a felhasználóbarát, az utasok igényeit szolgáló
mobilitási kínálat megvalósítását és az információhoz való jobb hozzáférést. Az ilyen elemek általában nem költségesek (a közösségi

-1. szint: Egyes városok nem készítenek könnyen hozzáférhető közösségi közlekedési hálózati
térképeket. Ilyen esetben a helyi lakosok megszokás alapján utaznak, míg a városba látogatók másoktól tudnak csak informálódni a szolgáltatásokról.
0. szint: Ahol több szolgáltató közösen felel a
közösségi közlekedés ellátásáért, és e szolgáltatások nincsenek feltüntetve egy közös hálózati
térképen, ott az utas számára egymástól elszigetelt közösségi közlekedési szolgáltatások jelennek meg. Más esetekben az útvonalak a megállók feltüntetése nélkül jelennek meg, vagy minden
útvonalat ugyanaz a szín (vagy ugyanolyan típusú vonal) jelöl, ami hátráltatja a tájékozódást.

21. ábra: Alacsony minőségű hálózati térkép Székesfehérváron,
amely csak az útvonalakat mutatja a megállók nélkül, illetve a
különböző útvonalak világos elkülönítése nélkül. Így a térkép
csak áttekintést nyújt, de nem tájékoztat hatékonyan

+1. szint: Azok a városok vagy várostérségek,
ahol integrált közlekedési szolgáltatások vannak, olyan hálózati térképeket tesznek elérhetővé, amelyek az összes kötöttpályás szolgáltatást (pl. metró, S-Bahn, villamos, vasút), vagy
az összes szolgáltató minden szolgáltatását
együtt, egységes struktúrában mutatják.

23. ábra: Közösségi közlekedési hálózat Budapest egyik
kerületében. Forrás: https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf

Menetrendek
Az indulási és a menetidőről szóló információ az
utazási élmény egyik legérzékenyebb eleme.
-1. szint: Sok közösségi közlekedési szolgáltató
nem nyújt használható és a helyszínen elérhető
információt az indulási időkről, az útvonalról és
a szolgáltatás gyakoriságáról. Ezek hiányában
a felhasználók könnyen elpártolnak a szolgáltatástól.

22. ábra: A város és a várostérség kötöttpályás hálózata egy
S-Bahn kocsi mennyezetén Münchenben

Sok megrendelő és szolgáltató külön térképeket
készít egyes városrészekre, illetve esetenként
speciális igényű használói csoportok számára,
például az akadálymentes kapcsolatokról.

24. ábra: Csak két viszonylatszám (7, 47) látható ebben a megállóban Bukarestben (Románia), nem jelzik a menetrendet vagy
a járatok gyakoriságát

https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf
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0. szint: Gyakran előfordul, hogy a végállomási
indulási idő az egyetlen információ, amit feltüntetnek a szolgáltatásról. Így az adott megállóig
tartó utazási időt a felhasználónak kell megbecsülnie. Ez nem felhasználóbarát megoldás,
mert az utazási időt nagyban befolyásolják a
forgalmi körülmények. Emellett egyes szolgáltatók csak a járatok gyakoriságát tüntetik fel, de
a pontos indulási időt nem, így az utasok nem
tudják megbecsülni a várakozási időt.

27. ábra: Nagybányán (Románia) vannak menetrendek, de nem
mutatják a járatok útvonalát, és villanyoszlopokra vannak kifüggesztve, ami nem éppen esztétikus módja az információközlésnek
25. ábra: Helyi autóbusz menetrend Székesfehérváron, amely
csak a végállomásról történő indulás idejét mutatja, és az utasnak kell hozzáadni egy bizonyos időt, hogy megtudja, hogy az
adott megállóba mikor érkezik a járat

26. ábra: A pontos indulási idők helyett a járatok gyakoriságát
(akár 20, 30, 40, 60 perces gyakoriságot) mutató menetrend egy
buszmegállóban Várnában (Bulgária). A felhasználók nem tudják
kiszámtani az indulási időt
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https://bkk.hu/apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

+1. szint: A legtöbb városban a menetrendek
jelzik az adott megállóból induló járatok indulási
idejét, ami lehetővé teszi, hogy az utasok a lehető legpontosabban megtervezzék az utazásaikat.

28. ábra: Részletes menetrend, amely mutatja a pontos indulási
időket és a járat útvonalát Budapesten. Forrás: https://bkk.hu/
apps/menetrend/pdf/2005/20180616/11.pdf

ismerik a hálózatot. Ez egy rövidlátó megközelítés, mivel az alacsony színvonalú utastájékoztatás, még ha olyanok használják is rendszeresen, akik rendelkeznek előzetes tudással, nem
közöl többletinformációkat, és egyáltalán nincs
tekintettel az alkalmi használókra vagy a városba látogatókra.

29. ábra: Felhasználóbarát, vizuálisan kidolgozott, papíralapú
menetrendstruktúra egy buszmegállóban Maastrichtban (Hollandia)

Utastájékoztatás a járműveken belül és kívül,
és egyéb közlekedési létesítményekben
Fontos az alapvető, illetve részletesebb utazási
és átszállási információk közlése az utasokkal.
Ezek az utastájékoztatási elemek megjelenítendők a járműveken belül és kívül, akár statikus,
akár dinamikus módon. A felhasználó számára
az információ tartalma és nem az alkalmazott
műszaki megoldás a lényeges. A költséghatékony megoldások nagyon eredményesek lehetnek, mivel minden lényeges információval
ellátják az utasokat, előállításuk pedig egyszerű.

31. ábra: Milánóból (Olaszország) származó használt trolibusz
második szolgálati helyén, Ruszében (Bulgária). Az eredeti
tábla, amely a milánói végállomást mutatja, még mindig látható
rajta, míg a Ruszében kapott járatszámot a szélvédőn helyezték el, a végállomásokat pedig apró betűvel jelezték

-1. szint: Sok városban úgy vélik, hogy a közösségi közlekedéssel kapcsolatos információkat
olyan helyi lakosok fogják használni, akik már

32. ábra: Helyi buszjárat Veszprémben, amelyen a felső tábla
jelzi, hogy „Helyijárat”, az alsó pedig a járatszámot mutatja: „6”.
A járatszám nem tartalmaz semmilyen

30. ábra: Hagyományos tábla mutatja egy trolibuszjárat két
végállomását Szófiában. Az útvonalról vagy a megállókról nem
közöl információt

0.szint: Az információk részleges elérhetősége,
ahol kisebb fejlesztéssel is könnyen javítható az
utastájékoztatás. Az egyes megoldások mindig
a szolgáltatónak vagy a megrendelőnek az utasokhoz való hozzáállását tükrözik.
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33. ábra: A székesfehérvári autóbuszok elején egyszerre látható
mindkét végállomás, amelyek nem változnak az út során. A
tapasztalatlan utazók nem tudják, melyik irányban halad a járat.
Alapszintű beavatkozással – a táblák cseréjével vagy a kijelző
változtatásával a végállomásokon – meg lehetne oldani, hogy
csak az aktuális végállomás legyen kijelezve

34a. ábra: Használt hannoveri (Németország) villamos Budapesten, amelyre az új szolgáltató vizuális kijelzőt szerelt

+1. szint: Minden fontos információra kiterjedő,
de tömör és felhasználóbarát utastájékoztatás.
A legtöbb esetben nem az anyagi források
függvénye, hanem az utasigények hatékony
kielégítésének szándéka az irányadó.

35. ábra: Szegedi villamos, amely a viszonylatszámot és az
aktuális végállomást mutatja a kijelzőjén

34. ábra: Régebbi trolibusz Budapesten hagyományos táblával,
ami a viszonylatszámot és a két végállomást mutatja

36. ábra: A budapesti földalatti útvonalvázlata, mely mutatja a megállókat, az átszállási lehetőségeket és a megállók
közelében lévő idegenforgalmi látványosságokat. Forrás: https://bkk.hu/apps/docs/terkep/rakospalota.pdf

Weboldalak, alkalmazások

37. ábra: Berlini (Németország) autóbusz belső kijelzőjén
mutatja a végállomást, a pontos időt, megállóhelyeket, illetve
közösségi közlekedési eszközökre való átszállási lehetőségeket

38. ábra: Világos és felhasználóbarát utastájékoztató rendszer,
amely mutatja az összes autóbuszos átszállási lehetőséget a
kelenföldi metróállomáson Budapesten

39. ábra: Az állomás padlójára kihelyezett információ az ideiglenes változásokról (a felújítás ideje alatt működő metrópótló
járatok feltüntetésével) Budapesten

A könnyen használható weboldalak és alkalmazások olcsó és hatékony segítséget nyújtanak a közösségi közlekedés mindennapos használatához. Megkönnyítik az útvonaltervezést,
és lehetővé teszik, hogy az utasok megbecsüljék
az utazási időt, még ott is, ahol nincs statikus
információ kihelyezve a megállókban. A valós
idejű információk hozzájárulnak a járatok pontosságához, friss adatokat közölnek a késésekről, és segítik a tényleges útvonaltervezést. A
weboldalakat és az alkalmazásokat a helyi nyelven, illetve lehetőleg angolul is elérhetővé kell
tenni annak érdekében, hogy a nem rendszeres
és a külföldi használók számára is hatékony utastájékoztatást lehessen nyújtani.

40. ábra: Noha Szarajevó (Bosznia-Hercegovina) egyre több
turistát vonz, közösségi közlekedési weboldala csak bosnyák
nyelven érhető el

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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41. ábra: Képernyőkép a FUTÁR alkalmazásról, a budapesti
online útvonaltervezőről. Mutatja az összes megállót, az útvonalakat, a járműveket, a menetrendeket, a közbringa szolgáltatásokat a BKK szolgáltatási területén. Az alkalmazás magyar
és angol nyelven is elérhető. Forrás: https://play.google.com/
store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar&hl=hu

42. ábra: Egy autóbuszjárat tervezett változtatásai Budapesten.
Az emberek elmondhatják a véleményüket a változtatásokról,
még mielőtt bevezetnék azokat. Forrás:https://play.google.com/
store/apps/details?id=hu.webvalto.bkkfutar&hl=hu 4

A közösségi közlekedés számos területén fontosak a tesztek és a próbák, amelyek a nagyszabású változtatások költségeihez képest olcsón
elvégezhetők. Az új útvonalak, koncepciók vagy
alkalmazások tesztelése lehetővé teszi, hogy
A közvélemény megismerése a szolgáltatási
optimális megoldásokat alkalmazzunk, amelyek
változásokról és a fejlesztésekről
tükrözik a helyi igényeket és a használók prefeA közösségi közlekedési szolgáltatások átala- renciáit.
kítása nagyon érzékeny téma lehet az utasok
számára. Mielőtt bevezetnének bármilyen változtatást az útvonalakkal, a menetrendekkel,
a hálózati lefedettséggel stb. kapcsolatban, a
városok és a szolgáltatók konzultációt kezdeményezhetnek és bevonhatják a lakosokat és
más érdekelteket, akik így például szavazhatnak különböző változatokra, vagy megoszthatják saját javaslataikat. Ez lehetővé teszi, hogy
az emberek jobban megértsék és elfogadják a
javasolt változtatásokat.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.webvalto.
bkkfutar&hl=hu
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https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

43. ábra: Tesztnap a bevezetendő rugalmas minibusz-szolgáltatáshoz Zalaegerszeg dombos területein. Az emberek megfogalmazhatták az igényeiket a tesztek előtt, alatt és után is a
SHAREPLACE Interreg projekt keretein belül. Forrás: https://
www.interreg-central.eu/Content.Node/SHAREPLACE.html

Érdemes teszteket végezni fejlesztések esetében is, mielőtt elköteleznénk magunkat egy költséges műszaki innováció mellett. Az adott város
igényeihez szabott helyi tesztek segítségével
ajánlások fogalmazhatók meg a későbbi fejlesztések, vagy a nagyszabású beszerzések
előkészítéséhez.

44. ábra: Elektromos busz tesztje Belgrádban (Szerbia).

Előnyök és hátrányok
1. táblázat: A közösségi közlekedési infrastruktúra („hardver”) egyes megoldásainak előnyei, illetve
alkalmazásuk elmulasztásának hátrányai
Típus

Megoldások

Előnyök

Üzemeltetési infrastruktúra és környezet

•

Alacsony költségű, de minőségi
pályafelújítás

•

•

Megosztott használatú közössé•
gi közlekedési folyosók

•

Fűvel borított vágányok

•

Autómentes közösségi közlekedési területek

•

A kis sorozatú vagy nem
üzemeltethető termékek beszerzésének elkerülése

•

A használt járművek felújítása,
helyi arculati elemek használata

Járművek /
járműállomány

•

Belső tér

Alacsonypadlós járműrészek
kialakítása a villamosokon – az
életkor, a szerkezet és a további
működtetés kilátásainak a függvényében

•

Tesztek alkalmazása

•

Tisztán tartás és folyamatos
karbantartás

•

Helyi arculati elemek alkalmazása

Vonzóbb mobilitási környezet, •
a közösségi közlekedés és a
közterületek összekapcsolása
•
Kevesebb szűk keresztmetszet a közösségi közlekedés•
ben, zavartalanabb forgalom

•

Jobb átszállási lehetőségek

•

A használt járművek magasabb szolgáltatási színvonala
és hosszabb üzemeltetési
kilátások

•

Elégedettebb utasok és
szolgáltatók

•

A használt és az eredeti
járművek azonos megjelenése, magabiztosabb
utasok

•

Alkalmazásuk elmulasztásának hátrányai

Elégedettebb felhasználók és
szolgáltatók

A közösségi közlekedéstől való elpártolás
A közlekedési munkamegosztás romlása
A közösségi közlekedés sebességének
csökkenése

•

A beszerzett
járművek nehezebb
üzemeltethetősége

•

A használt járművek
alkatrészigényéből
adódó „kannibalizmus”,
amely egészen addig
tarthat, amíg mindet ki
kell vonni a forgalomból

•

Alacsonyabb
utaselégedettség

•

A szolgáltató hanyagságát sugallja
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2. táblázat: A közösségi közlekedés szolgáltatási elemeinek („szoftver”) előnyei, illetve alkalmazásuk elmulasztásának hátrányai
Típus

Megoldások

Hálózati térképek

•

•
Vonzóbb mobilitási
környezet, a közösségi
közlekedés és a közterületek
összekapcsolása
Kevesebb szűk keresztmetszet a közösségi közle•
kedésben, zavartalanabb
forgalom
Jobb átszállási lehetőségek

A rendszeres és alkalmi felhasználók
elveszettnek
érezhetik magukat az információ
hiánya miatt
Az útvonaltervezés
nehézzé vagy lehetetlenné válik

A járatok követési ideje helyett a pontos indulási idők feltüntetése
Ütemes menetrendek alkalmazása
kevésbé frekventált városi közlekedési vonalakon
Nagyobb szövegméret és világos rövidítések vagy lábjegyzetek
használata – ha egyáltalán szükséges
A megálló nevének feltüntetése az
oszlopon statikus információ biztosítása céljából

•

•
Vonzóbb mobilitási
környezet, a közösségi
közlekedés és a közterületek
összekapcsolása
Kevesebb szűk keresztmetszet a közösségi közle•
kedésben, zavartalanabb
forgalom

•

Jobb átszállási lehetőségek

A rendszeres és alkalmi felhasználók
elveszettnek
érezhetik magukat az információ
hiánya miatt
Az útvonaltervezés
nehézzé vagy lehetetlenné válik

A statikus és a dinamikus elemek
egyaránt megfelelő információt
képesek közölni
Az átszállási lehetőségek jelzése
Vizuális megoldások és pontos
információk használata az átmeneti
vagy hosszabb távú változtatások
ideje alatt
A járat tényleges végállomásának a
feltüntetése a jármű külsején
A tényleges útvonal összes megállójának feltüntetése a jármű belső
terében

•

A felhasználóbarát megoldá- •
sok nagyobb önbizalmat
biztosítanak a helyi és a
városba látogató utasoknak
Világos információközlés a város vagy a régió
•
közösségi közlekedésének
összes releváns szolgáltatási
eleméről
•

A rendszeres és alkalmi felhasználók
elveszettnek
érezhetik magukat az információ
hiánya miatt
Az útvonaltervezés
nehézzé vagy lehetetlenné válik
Az átszállásokat
nem lehet tervezni

•

Nemzetközi weboldalak és alkalmazások kifejlesztése

•

•

Útvonaltervezők használata

A felhasználóbarát megoldá- •
sok nagyobb önbizalmat
biztosítanak a helyi és a
városba látogató utasoknak
Jobb hozzáférés az útvonaltervezési szolgáltatásokhoz
Világos információközlés a város vagy a régió
közösségi közlekedésének
összes releváns szolgáltatási
eleméről

A fiatalabb, digitális
csatornákhoz
szokott nemzedék
számára nem
vonzók a szolgáltatások

•

•
•
•
•

Utastájékoztató rend- •
szerek
•
•

•
•

Weboldalak, alkalmazások

•

•

•
•

A közvélemény megismerése a szolgáltatási változásokról
és a fejlesztésekről

Alkalmazásuk
elmulasztásának
hátrányai

•
Hálózati térképek használata a
járművek belső terében, a megállókban és a virtuális platformokon
A hálózati térképek világos és felhasználóbarát információkat közölnek •
a nem helyben lakó utazók számára
is
Helyi nyelven és legalább angolul
•
feltüntetett szövegek

•

Menetrendek

Előnyök

•
•
•

Társadalmi párbeszéd a változtatásokról vagy az új vagy módosított
szolgáltatásokról
Az új technológiák tesztelése
szélesebb körű bevezetés előtt
A rugalmas szolgáltatások tesztelése

•

•

Nyílt tervezési folyamat
a megrendelőtől vagy a
szolgáltatótól a felhasználó
felé
A műszaki megoldások
vagy a tenderkiírás módosításának lehetősége a
teszteredmények alapján,
a nem megfelelő termékek
beszerzése helyett

•

Szaporodó panaszok

•

Az utasok igényeit
nem a legjobb
megoldásokkal
elégítik ki

Érdekeltek bevonása

nak közép- vagy hosszútávú intézkedések is
(pl. a járműállomány egységes színe, az arculati
A legfontosabb érdekelt szereplők az önkor- elemek következetes feltüntetése, a járművek
mányzatok, a közösségi közlekedésért felelős felújítása és a közösségi közlekedés számára
megrendelők, a szolgáltatók és a közösségi biztosított előnyben részesítések), amelyekhez
közlekedés meglévő vagy potenciális felhas- több időre és pénzügyi ráfordításra van szükség.
ználói. Egyes esetekben az önkormányzat (megrendelő) és a szolgáltatók eltérő érdekeket Költségek
képviselnek, különösen, amikor az új intézkedések költségekkel járnak, még akkor is, ha Az egyes intézkedések költségei eltérhetnek
ezek kisebbek, mint a nagyszabású infrastruk- azok típusától és kontextusától függően, és a
turális beavatkozások vagy egyéb beszerzések hasonló intézkedések költségvonzatai is városról
költségei. Az önkormányzatoknak, a megren- városra mások lehetnek. A költségek megálladelőknek és a szolgáltatóknak meg kell győző- pításához az önkormányzatnak vagy a megrendniük arról, hogy a forráskímélő megoldások is delőnek leltárt kell készítenie a meglévő, illetve
eredményesek és költséghatékonyak tudnak a szolgáltatás megmentésére hozott intézkelenni. Ezt akár tesztekkel és demonstrációs me- dések bevezetéséhez szükséges új elemekről.
goldásokkal is alá lehet támasztani. Ha egy szol- Az információ összegyűjtését követően az elegáltató nem nyitott az innovációra és a felhas- mek között prioritást kell felállítani, és a listának
ználóbarát szolgáltatásokra, a létező, kevéssé tartalmaznia kell a hozzárendelt költségeket és a
hatékony rendszer és működési modell érinte- becsült előnyöket minden javasolt intézkedésre
vonatkozóan. A meglévő és a javasolt elemek
tlen marad.
alapján így kialakított programok jobb eredményeket érnek el, mint az elkülönülten bevezetett
Kik a felelős szereplők?
beavatkozások és intézkedések.
A felelősség megoszlik az önkormányzat közlekedésért felelős osztálya és a közösségi közle- Hogyan és hová illeszthető be mindez
kedésért felelős hivatalos szervek (vagy a
a SUMP-ba?
közlekedési szolgáltatás megrendelői) között.
A szolgáltató cégek követik a megrendelő szer- A fenntartható városi mobilitási tervek olyan
vezet elvárásait, utasításait. Ahol nincs illetékes célokat és intézkedéseket határoznak meg, ameönkormányzati vagy hivatalos szerv, létre kell azt lyek fókuszában a közösségi közlekedési szolhozni, hogy megvalósuljon a szolgáltató átfogó gáltatások javítása áll. Az itt leírt intézkedések
felügyelete és ellenőrzése. A megrendelő szer- bevezetése egyszerre teszi lehetővé gyorsan
vezet felállítása pénzügyi átszervezést igényel, megtérülő intézkedési csomagok és alacsony
hiszen több feladat irányításáért és elvégzéséért költségű fejlesztési projektek megvalósítását,
lesz felelős, míg a közlekedési cégnek szigorúan melyek a közösségi közlekedés javítását célozcsak a szolgáltatás működtetése lesz a feladata. zák. Olcsó és hatékony fejlesztési lehetőségeket
kínálnak, amelyek rövidtávon megvalósíthatók.

Időigény

Minden intézkedést a város helyi körülményeihez és a közösségi közlekedés igényeihez kell
igazítani. Az időigényt a helyi igények és pénzügyi lehetőségek függvényében kell meghatározni. Vannak olyan tevékenységek, amelyeket néhány hét vagy hónap alatt el lehet végezni
(pl. statikus utasinformációs rendszerek és menetrendek kidolgozása és kihelyezése), és van-
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