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Mit gondolunk Magyarországon  
a tömegközlekedés lehetőségeiről?

Tanácskozás a USEmobility projekt ajánlásairól

Időnként izzó hangulatú tanácskozáson beszélték meg magyar közleke-
déskutatók, -tervezők, szolgáltató társaságok munkatársai a USEmobility 
projekt során összegyűjtött ötletek, fejlesztési példák hazai alkalmazá-
sának lehetőségeit. A tanácskozás fő tanulsága, hogy Magyarországon 
a pénz mellett a következetes, átgondolt közlekedési stratégiából és a 
tömegközlekedés iránti politikai elkötelezettségből is hiány mutatkozik. 

A USEmobility projekt és céljai

A USEmobility az angol  “Understanding Social behaviour for Eco-friendly mul-
ti modal mobility”, vagyis „A Környezetbarát mobilitást segítő szociális viselke-
dés megértése” cím rövidítése. A projektet indító, az Európai Unió FP7 kutatási 
programja által támogatott konzorcium tagjai azt a kérdést tettek föl maguknak, 
vajon hogyan lehet rábírni az embereket arra, hogy ne csak autózzanak, hanem 
használjanak más, főként környezetbarát közlekedési eszközöket is. Főként a 
tömegközlekedést.  A USEmobility szakmai  célja, hogy tanácsokat adjon dön-
téshozóknak, tömegközlekedési társaságoknak arra, hogyan tudnák növelni az 
utasok számát, mivel tudnának minél több embert átcsábítani az autóról. Első-
sorban az úgynevezett puha intézkedések állnak a kutatás középpontjában, tehát 
nem a kínálat, például a vonatok sebessége, gyakorisága, hanem többek között a 
szolgáltatás, az utasok tájékoztatásának minősége, a személyzet viselkedése, a 
tisztaság fontossága.  Az utasok véleményéből indult ki a kutatás, hat országban 
– Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban 
és Hollandiában – mértük a lakosok utazási szokásait, azt, hogy mi determinálja 
az emberek döntését, amikor utazási módot választanak. A felmérésről készült 
240 oldalas, angol nyelvű jelentés letölthető a USEmobility honlapjáról: http://
usemobility.eu/sites/default/files/resources/usemobility_wp3_d3_6_v2b.pdf. 

Tanácskozás és magyarországi lehetőségek 

Tanácskozásra hívott a Levegő Munkacsoport, a USEmobility konzorcium magyar-
országi tagja közlekedéskutatókat, -tervezőket, a szolgáltató táraságok munka-
társait, civil szervezetek képviselőit  2012 júniusában, hogy megkérdezze őket, 
mit gondolnak a USEmobility projekt során összegyűjtött  52  legjobb ötlet, fej-
lesztési példa hazai alkalmazhatóságáról. Az alábbiakban röviden bemutatjuk, 

http://usemobility.eu/sites/default/files/resources/usemobility_wp3_d3_6_v2b.pdf
http://usemobility.eu/sites/default/files/resources/usemobility_wp3_d3_6_v2b.pdf
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hogy azok szerint, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, milyen kitörési 
pontokon lehet megkísérelni a magyarországi modal split – vagyis a tömegközle-
kedés és az egyéni motorizált közlekedés közötti arány –  javítását 2020-ig, majd 
hosszabb távon 2050-ig, illetve milyen akadályok tornyosulnak a tömegközleke-
dés fejlődése előtt Magyarországon.
A tanácskozás első részében röviden összefoglaltuk a kutatásban eddig történ-
teket, majd röviden megvitatva a USEmobility konzorcium által összeszedett 52 
intézkedési, beavatkozási lehetőséget, kihúztuk közülük azokat, amelyeket a 
résztvevők Magyarországon teljesen érdektelennek ítéltek. Így alakult ki egy 32 
intézkedést tartalmazó lista. Ezt a listát a tanácskozás résztvevői egy kérdőíven 
sorba rakták két szempont szerint. Az egyik a realitásuk (nyolc kitöltés), a másik 
a fontosságuk (16 kitöltés) volt. 

Harminckettő, a tanácskozás résztvevői szerint Magyarországon szóba jöhető intéz-
kedés  a USEmobility projektben talált 52 jó példa közül
• Több célállomás elérése közös indulóhelyről átszállás nélkül, vonat részekre bontásával.
• Falubusz: a tömegközlekedésre ráhordó közösségi autóbusz (Ausztriában 3-Market-Bus a 

vasútállomásokhoz).
• Több kiszolgáló személyzet: biztonságosabb, példa Ausztria, ahol az S-Bahnokon jelennek 

meg éjszaka a vasutasok, ami biztonságosabbá teszi az utazást.
• Bicikliszállítás.
• Közautó.
• Autómentes napok.
• Autómentes lakóterület.
• A közlekedési rendszerek és szolgáltatók együttműködése.
• Gäubahn, karlsruhei modell – kétféle feszültségű hálózaton is haladni képes villamos.
• Integrált vasúti és buszmenetrend-szinkronizáció.
• Integrált menetrend és feltételes megállók.
• Civil szervezetek bevonása a politikai folyamatokba.
• Nyilvános információ a szolgáltatások és a tömegközlekedés teljesítményéről folyamatos 

adatfelvételek tervezéshez.
• Intelligens közlekedési rendszerbeli (ITS) megoldások, munkacsoportok.
• Bevezető marketing kampányok.
• Különféle kedvezménykártyák.
• Mobilitás információs központ.
• Multimodális csomópont program.
• Új modern gördülő állomány, motorvonatok: példa a Budapest-Esztergom vonal a Desirókkal.
• Új nyílt megállóhelyi építmények, üvegfalakkal.
• P+R és B+R a megállókhoz telepítve.
• Parkolásszervezés.
• Utastanácsadó testületek: a közlekedési hatóságok és vállalatok, valamint civil szervezetek 

delegáltjaiból álló testületek, amelyek tervezéssel, a megvalósult fejlesztések értékelésével 
és utaspanaszokkal foglalkoznak.

• Ütemes menetrend.
• Várostervezés: regionális tervezés, Hollandiában az ABC struktúra, ahol az irodaépületek az 

A zónában vannak, középen vasútállomással.
• Regionális közlekedési rendszer kialakítása: például Németország, Ausztria.
• Bérbicikli.
• Okoskártyák (Smart chip cards): nemzetközi szabvány, Octopus Hongkong, Oyster London, 

OV Card Hollandia.
• Ingyen utazása, 5 személyes napijegy.
• Vágányfelújítás.
• Közlekedési Szövetség, kombinált bérlet.
• Belépőcsomagok.
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Mint a grafikonból kiderül, a tanácskozás résztvevői a legfontosabbnak a köz-
lekedési rendszerek és szolgáltatók együttműködését tartják. De az együttmű-
ködés – a mindennapokban tapasztalható – hiányának megszüntetésével gya-
korlatilag egyforma fontosságúnak ítélték a vasúti gördülőállomány megújítását, 
a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés közötti váltást, a multimodalitást 
támogató állomások kiépítését is. A következő, nagyjából egyforma fontosságú 
intézkedési blokkban is keverednek a szervezési és a beruházási jellegű intézke-
dések. Ide került az infokommunikációs (ITS) megoldások mellett az integrált, 
szinkronizált ütemes vasúti és buszmenetrend, valamint a vágányfelújítás. Fel-
tűnő, hogy bár az átlagos prioritása alapján csak a nyolcadik helyre került, de 
a válaszadók mindegyike szerint fontos a közlekedési szövetségek alakítása, a 
kombinált bérletek elterjedése. Erősen kapcsolódik ez a kutatás egyik általános 
megállapításához, nevezetesen ahhoz, hogy a megszólítható, a tömegközlekedés 
felé leginkább mozdítható utasok a munkahelyet változtatók közül kerülnek ki. A 
kombinált bérlet, az egyszerű jegyváltás, a könnyű tájékozódás szükséges ahhoz, 
hogy a mindennap ugyanazon az útvonalon utazó embereket rá lehessen bírni, 
hogy ne csak autózzanak, válasszanak inkább egy optimális multimodális – autó, 
vonat, autóbusz, esetleg bicikli – utazási módot amikor munkába mennek.
Hasonlóan magas volt a kérdőívet kitöltő résztvevők érdeklődése a 
parkolásmendzsment iránt, aminek az átlagos fontossága még éppen tíz fölötti 
lett. Alátámasztja ez a Levegő Munkacsoport évtizedes következetes törekvését 
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arra, hogy nagyvárosainkban, elsősorban Budapesten egységes és általános, az 
embereket a tömegközlekedés használatára ösztönző, óradíjas parkolási rend-
szert vezessenek be a közterületeken. 
Az intézkedések realitásának megítélése a magyarországi közegben már koránt-
sem olyan egységes, mint a fontosságuk. Kevés szavazattal, de magas realitási 
értékkel lett első a bérbicikli, amiről tudjuk, hogy budapesti bevezetését – EU 
támogatás elnyerése, szállítói tender lezárása és névpályázat lebonyolítása után 
– évek óta mindig a következő évre ígéri a városvezetés. Mit várhatunk vajon a 
többi intézkedés ügyében, ha egy ilyen, valójában egyszerű és olcsó fejlesztésnek 
is képtelenség a végére jutni? Érdekes – és a BKSZ történetét ismerők számára 
kissé indokolatlan – optimizmus olvasható ki abból, hogy a közlekedési szövet-
ségek kialakítását minden válaszadó reálisnak ítéli, és az átlagpontszáma is tíz-
nél magasabb. Ebben a grafikonban különös figyelmet érdemelnek az alacsony 
realitásértékek. A regionális szövetségek évek óta vajúdó megalakítását,  a tö-
megközlekedés ügyében érdekeltek együttműködésének lehetőségét, a város- és 
közlekedéstervezés érdemi együttműködését a multimodális közlekedés lehető-
ségei megteremtéséért, de még a vágányfelújítások ügyét is igen pesszimistán 
ítélték meg azok, akik válaszoltak a kérdőívnek erre a kérdésére. 
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A prioritások megadása mellett nyílt kérdésre válaszolva is letehették a voksot 
a résztvevők az intézkedések mellett. Az „Ön szerint a USEmobility konzorci-
um által kiválasztott intézkedések közül melyek a leghatékonyabbak az emberek 
környezetbarát multimodális közlekedés melletti döntésének támogatásában és 
előmozdításában 2020-ra, 2050-re?” kérdésre tizenöten válaszoltak. A legtöbb – 
legalább kilenc szavazatot – kapott intézkedés az „Új modern gördülő állomány, 
motorvonatok”, „Multimodális csomópont program: olyan állomások kialakítása, 
ahol megáll autó, vonat, busz egy helyen, P+R-rel”, „A közlekedési rendszerek és 
szolgáltatók együttműködése”, „Várostervezés, regionális tervezés” és „Közleke-
dési szövetség, kombinált bérlet” csoportba vonható össze. 
Kiderült a kérdőívek válaszaiból, hogy Magyarországon még nagyon távol vagyunk 
attól, hogy már csak a legpuhább intézkedésekben, például marketingben, az em-
berek rábeszélésében gondolkodhatnánk. (Az ütemes, integrált, szinkronizált vo-
nat-busz menetrend például, aminek a hiánya erősen megérződik a tömegközle-
kedés megítélésén, mondható puha vagy akár kemény intézkedésnek is.) A gond 
Magyarországon – és ahhoz, hogy ezt lássuk, nem is kellett a tanácskozás, a helyzet 
vonaton, buszon, a pályaudvarokon mindenki számára látható – az, hogy gyönge a 
kínálat. A USEmobility kutatás éppen emiatt is választotta az egyik mintaterületnek 
az esztergomi elővárosi vasútvonalat, mert az ott végrehajtott ugrásszerű javítá-

Akadályok a USEmobility által megfogalmazott célok, a multimodalitás előtérbe ke-
rülése, az ezt szolgáló intézkedések előtt Magyarországon a tanácskozás résztvevői 
szerint
• A közútfejlesztésben, autókereskedelemben stb. érdekelt erők tömegközlekedés-ellenes lob-

bija.
• A minisztériumi háttérszervezetek kétkulcsos játékot játszanak. A háttérbeszélgetésekben 

támogatják a szakmai célokat (például az ütemes menetrendet), a minisztérium előtt viszont 
már nem. A járatritkításoknál megáll a tudomány. Ezért valós közlekedés-megrendelő szer-
vezeteket kellene felállítani.

• A politika érdektelen a fenntartható közlekedés iránt.
• A rendelkezésre álló források szűkössége behatárolja az infrastrukturális és gördülőállo-

mány-fejlesztéseket.
• A [sikerhez] a szabályozásnak és műszaki szabványnak be kell fogadnia a javaslatok által 

támogatott irányelveket.
• A területen aktív döntéshozók a legalapvetőbb szakmai ismeretekkel sincsenek tisztában.
• Hiányzik a komplex szemlélet, a célterületeken átívelő program.
• Nincs egységes jegyrendszer.
• Elhivatottság hiánya.
• Eltérő társadalmi érdekek.
• A gazdasági válság, a recesszió folytatódása.
• Hiába fejlesztünk, ha nem foglalkozunk az új létesítmények fenntartásával.
• Integráció és kooperativitás hiánya.
• Intézményi hiányosságok.
• Koordinálatlan forrásfelhasználás.
• Közlekedési stratégia hiánya.
• Közlekedési szolgáltatások szerződéses hátterének „beépített hibái” ([Gyönge]megrendelői 

kontroll, [alacsony] szolgáltatási színvonal.) Téves versenyhelyzetet alakítanak ki ott és ak-
kor, amikor a megrendelőnek kellene dominálnia, megrendelnie, finanszíroznia, ellenőriznie.

• Közlekedési szövetség[ek] hiánya.
• Nincs [a közlekedéspolitikából következő] közlekedésfinanszírozás.
• Nincs közlekedéspolitika.
• Tájékoztatás hiánya, beleértve a megbízhatóságot is.
• Tudatlanság (döntéshozói és lakossági szinten egyaránt).
• Város- és közlekedéstervezés összhangjának hiánya.
• Végrehajtás akadályozása.
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sok – a korszerű gördülőállomány beállításától az ütemes menetrend bevezetéséig 
–  eredményeképpen az utasszám is ugrásszerűen emelkedett.
Megkérdeztük a kérdőíven a résztvevőktől azt is, szerintük milyen akadályai le-
hetnek a helyzet javulásának. A vélemények erősségére, elterjedtségük méré-
sére a kérdőívek nem alkalmasak – nem is számoltuk az előfordulásokat –, de 
az, hogy mi merült föl akadályként, valamit érzékeltet a helyzetből (a válaszokat 
stilizáltuk, és ahol úgy éreztük, hogy szükség van rá, zárójelben kiegészítettük).
Most zajlik a USEmobility projektben összegyűlt információ átfordítása ajánlások-
ba döntéshozóknak, szolgáltatóknak és a tömegközlekedés, a multimodális közle-
kedés ügyéért dolgozó nem kormányzati szervezeteknek. A Levegő Munkacsoport 
azért dolgozik, hogy ezek az ajánlások a fenti tanulságok beépülésével olyanok 
legyenek, amelyeket hasznosítani lehet majd a magyarországi közegben.

„Ön szerint a USEmobility konzorcium által kiválasztott intézkedések közül melyek a 
leghatékonyabbak az emberek környezetbarát multimodális közlekedés melletti dön-
tésének támogatásában és előmozdításában 2020-ra, 2050-re? „(ábécébe szedve, 
csillaggal jelölve az 52 között nem szereplő javaslatokat; n=15)

Intézkedés Összes 
említés

A 2020-ig 
terjedő 

időszakra 
fontosként 

említés

A 2050-ig ter-
jedő időszakra 
fontosként em-

lítés

A közlekedési rendszerek és szolgáltatók  
együttműködése 10 5 5

Árviszonyok megváltoztatása ** 2 1 1
Három nyilvános árformáció ** 1 1  
Integrált menetrend és feltételes megállók 4 2 1
Integrált vasúti és buszmenetrend-szinkronizáció 6 3 1
ITS megoldások, munkacsoportok 1  1
Közautó 1  1
Közlekedési modell ** 1  1
Közlekedési szövetség, kombinált bérlet 9 8 1
Különféle kedvezménykártyák 2  2
Marketing ** 2 1 1
Multimodális csomópont program: állomások kialakítá-
sa, ahol megáll autó, vonat, busz egy helyen, P+R-rel 10 5 6

Parkolásszervezés 5 3 2
Regionális közlekedési rendszer kialakítása:  
például Németország, Ausztria 2 1 1

Okoskártyák (Smart chip cards): nemzetközi szabvány, 
Octopus Hongkong, Oyster London, OV Card Hollandia 4  4

Új megállók létesítése * 1  1
Új modern gördülő állomány, motorvonatok 10 6 4

Utastanácsadó testületek: a közlekedési hatóságok és 
szolgáltatók és civil szervezetek delegáltjaiból álló tes-
tületek, amelyek tervezéssel, a megvalósult fejleszté-
sek értékelésével és utas panaszokkal foglalkoznak

1 1  

Ütemes menetrend 6 6  
Vágánybővítés ** 1  1
Vágányfelújítás 5 3  
Várostervezés, regionális tervezés 10 1 9
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Összefoglalás

A tanácskozás legnagyobb eredményének azt tekinthetjük, hogy azok, akik elfo-
gadták a meghívásunkat, sok tekintetben hasonlóan látják a magyarországi köz-
lekedéspolitikában a tömegközlekedés helyét és súlyát. A Levegő Munkacsoport 
a rendezvényről írott jelentésében – ami remélhetőleg be fog épülni a projekt 
záródokumentumaiba – első helyen emelte ki, hogy nagyon hiányoznak a köz-
lekedési szövetségek, a megrendelőként fellépni tudó szervezetek.  De feltűnő 
volt a valódi irányító, szabályozó hatóság hiányának szóba kerülése is. A vitában 
érdekes volt még, mennyire élesen eltérő megítélései vannak a tömegközlekedési 
szolgáltatók feladatkörének. Különösen fontos a projekt szempontjából, mennyi-
re kevéssé fogékonyak – egyelőre – a szolgáltatók az olyan puha intézkedésekre, 
mint az utasok széleskörű tájékoztatása vagy a marketing eszközök használata. A 
felmérés egyik – és a projekt záródokumentumaiba várhatóan hangsúlyosan sze-
repeltetni szánt – eredménye ugyanis éppen az, hogy az élethelyzet – munkahely, 
lakás stb. – megváltozása az a pillanat, amikor az emberek leginkább elgondol-
koznak azon, utazásaik során milyen eszközt válasszanak. Márpedig ahhoz, hogy 
a tömegközlekedést válasszák ilyenkor nem elég – bár alapvető – a színvonalas 
szolgáltatás, arról tudniuk is kell az embereknek. 
A projekt lezárásaként 2012-ben stratégiai javaslatokat tárunk az Európai Bi-
zottság elé a regionális közlekedési politika fejlesztésével (2020-ra és 2050-re) 
és az európai közlekedési problémák jövőbeli kutatásával kapcsolatban, ezzel is 
támogatva az európai állampolgárok multimodális, környezetbarát közlekedését. 
Lesznek kifejezetten a magyarországi szolgáltatók, döntéshozók számára kidol-
gozott javaslatok is, ezeket természetesen meg fogjuk küldeni a tanácskozás 
résztvevőinek.
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