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0. Összegzés: 
A civil szervezetek bevonására vonatkozó 
stratégiai ajánlások dióhéjban 

Alapvet ő megállapítások: 

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 az 
úgynevezett „módváltó utazók“ csoportjába, akik az elmúlt 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. 

 

Az emberek 
módválasztása jelent ős 
dinamizmust mutat. A 
váltásra való nyitottság 
lehetőség, de nincsenek 
kialakult 
automatizmusok. 

 

A módváltó utazók közlekedési eszközválasztási szokásmintái 
nemcsak dinamikusabbak a vártnál, de sokkal inkább 
multimodálisak és gyakorlatiasabbak is. Az emberek egyre 
inkább választanak dinamikusan, „hol ezzel megyek, hol meg 
azzal“ jelleggel közlekedési módot, és egyre kevésbé döntenek 
„vagy csak ezzel utazom, vagy csak azzal“ jelleggel. A 
tömegközlekedésre való átállás egyáltalán nem függ mindig 
össze azzal, hogy valakinek van-e autója vagy nincs. A 
módváltó utazók 70%-a már multimodális kombinációkat 
használ vagy az adott helyzetnek megfelelően rugalmasan dönt 
a céljának leginkább megfelelő közlekedési mód mellett. A 
módváltó utazók mobilitási hozzáállását tekintve érdekes látni, 
hogy a mobilitást gyakorlatiasan kezelők csoportja a módváltó 
utazók jelentős részét teszi ki minden, a USEmobility 
felmérésében részt vevő országban. Átlagosan a módváltó 
utazók több mint negyede választ gyakorlatias megfontolás 
alapján közlekedési módot. 

Ezek az eredmények azt az elméletet is alátámasztják, hogy az 
emberek hozzáállása és értékrendje a mobilitás terén jelentős 
változáson megy keresztül. Alapvetően el mondható, hogy a 
mobilitás fogalma immár nem kapcsolódik automatikusan az 
autóhoz, az emberek közötti közlekedés egyéb formái, köztük a 
mobiltelefon és az internet is szóba kerülnek. 

 

A vártnál elterjedtebb a 
multimodalitás és 
gyakorlatiasabb szemlélet 
érvényesül a közlekedési 
eszközök 
megválasztásakor. 

 

A USEmobility projekt további új és meglepő felfedezése volt, A személyes 
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hogy az emberek személyes élethelyzetében bekövetkezett 
változások milyen nagy mértékben befolyásolják a közlekedési 
eszközválasztásukat. A felmérés résztvevőinek több mint fele 
nyilatkozta azt, hogy a személyes élethelyzetében 
bekövetkezett változás (lakóhelyváltás, munkahelyváltás, 
gyermek születése stb.) központi tényező volt a módválasztások 
újragondolásában. 

Az emberek módválasztásában megmutatkozó dinamizmust, a 
felhasználók mobilitáshoz való hozzáállásának folyamatos 
változását, és az emberek élethelyzetében bekövetkezett 
változások jelentőségét korábban nyilvánvalóan alábecsülték. A 
USEmobility projekt szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a 
mobilitás jövőbeli tárgyalásakor jobban figyelembe vegyék 
ezeket a tényezőket.  

 

élethelyzetben 
bekövetkez ő változások 
gyakran eredményezik az 
utazási szokások 
változását is. 

 

A felhasználók hozzáállásán és élethelyzetén kívül azonban 
egyértelműen vannak egyéb tényezők is, amelyek 
meghatározzák a módválasztást. Meglehetősen komplex 
kérdés, hogy mikor döntünk egy adott közlekedési eszköz 
mellett, és mikor annak ellenében. A módváltó utazók általában 
több tényező együttes jelenlétét jelölték meg közlekedési 
szokásaik megváltozásának okaként.  

A USEmobility projekt a lényeges befolyásoló tényezők terén is 
átfogó elemzést készített. Az érintettek eligazodásának 
megkönnyítésére a USEmobility ezeket a tényezőket három 
főklaszterbe sorolta: 

1) Felhasználóhoz kapcsolódó tényezők. 
A felhasználóhoz 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 kapcsolódó 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 kapcsolódó tényezők (keretek). 
Ez a klaszter a közlekedéspolitika módválasztásra 
gyakorolt hatását vizsgálja. 

Az egyéni  utazási 
szokásokat befolyásoló 
tényezők 
klaszterelemzése segít 
feltárni az érdekeltek 
cselekvési lehet őségeit. 
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A USEmobility projekt által feltárt eredmények révén jobban 
megérthetjük az emberek módválasztásait és hasznos 
információval szolgálhatunk valamennyi érintett résztvevő – 
döntéshozók, szolgáltatók, civil szervezetek – további 
cselekvéséhez is. A civil szervezetek számára a befolyásoló 
tényezőkhöz kapcsolódó valamennyi cselekvési területen 
mutatkoznak lehetőségek. Így a civil szervezetek tevékenységi 
körüknek és kapacitásuknak megfelelően immár könnyen 
eldönthetik, hol és mit tegyenek. 

 

Az emberek 
módválasztásainak 
alaposabb megértése 
minden érintett számára 
cselekvési lehet őségeket 
tár fel. 

 

Lehetőségek a civil társadalmi szervezetek bevonására 

A mobilitás jövőjét érintő struktúrákat és döntéshozatali 
folyamatokat befolyásolni kívánó civil szervezetek számára 
elemi fontosságú, hogy jelen legyenek és láthatóak legyenek a 
mobilitásról szóló társadalmi párbeszédben. A 
közlekedéspolitikával és közlekedési való együttműködés 
intézményesítésével társaságokkal (pl. tanácsadó testületek 
létrehozásával) a civil szervezetek szakértelme hatékonyan és 
rendszeresen integrálható. 

A civil szervezetek pedig egymással együttműködve növelhetik 
befolyásukat. Az együttes állásfoglalások erősítik a civil 
szervezetek véleményét. 

 

A közlekedéspolitikával 
és a közlekedési 
társaságokkal való 
együttm űködés 
intézményesítése, civil 
szervezetek közötti 
együttm űködés.  

• A civil szervezetek természetesen nem dönthetnek 
közvetlenül a közlekedést és mobilitást meghatározó 
szakpolitikai keretrendszerről, de képesek, sőt 
kötelességük annak elérése, hogy különféle témák a 
döntéshozók napirendjére kerüljenek. Olyan világos 
politikai döntéseket sürgethetnek, amelyek előtérbe 
helyezik a tömegközlekedést és a multimodalitást. A 
legfontosabb témák ezen a területen a világos politikai 
célkitűzések meghatározása, a tömegközlekedési és 
multimodális szolgáltatások kínálatának javítása, a 
monomodális gépkocsihasználat visszaszorítása, más 
szakpolitikák integrációjának növelése, valamint a 
kutatás és az innováció elősegítése a multimodalitás 
terén, ideértve a nem műszaki és a szokásokhoz 
kapcsolódó szempontokat is. 

A civil szervezeteknek 
sürgetniük kell a kohe-
rens politikai döntéseket, 
a tömegközlekedés és a 
multimodalitás el őtérbe 
kerülését. 

 

A tömegközlekedés és a multimodalitás piaci részesedének 
növeléséhez egyszerre kell új ügyfeleket átcsábítani a 
tömegközlekedéshez és a meglévő felhasználókat visszatartani 
attól, hogy elpártoljanak a tömegközlekedéstől.  

A civil szervezetek azzal segíthetik ezt a folyamatot, hogy a 

A civil szervezeteknek 
sürgetniük kell 
tömegközlekedési 
rendszer javítását. 
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tömegközlekedési rendszer általános fejlesztését sürgetik, 
valamint felhívják a tömegközlekedési szolgáltatók és 
hatóságok figyelmét a felhasználók módválasztási döntéseit 
leginkább befolyásoló – kemény és lágy – kínálati tényezőkre. A 
civil szervezetek ezen kívül azzal is támogathatják a 
tömegközlekedési rendszer javítását, hogy konkrét javaslatokat 
tesznek arra, hogyan lehetne megszüntetni a felhasználókat 
elriasztó gyakorlati problémákat. 

 

 

A beidegződött közlekedési szokások fontos szerepet játszanak 
az emberek napi közlekedésében. A legtöbb esetben az 
emberek csak akkor gondolják újra közlekedési szokásaikat és 
módválasztásaikat, amikor alapvető változások következnek be 
személyes élethelyzetükben (lakóhely- vagy munkahelyváltás, 
gyermek születése stb.). A módváltó utazók a USEmobility 
felmérésében részt vevő összes országban úgy nyilatkoztak, 
hogy a személyes élethelyzetükben bekövetkezett változás 
meghatározó tényező volt a szokásaik megváltozásában. A 
tömegközlekedési tapasztalatok hiánya ugyanakkor komoly 
akadályt jelent az utazási szokások megváltoztatásában. 
Nincsenek kialakult formái a tömegközlekedéssel kapcsolatos 
szakpolitikai és hatósági ismeretátadásnak és tájékoztatásnak a 
nem tömegközlekedéssel utazók számára. 

A civil szervezeteknek tevékenységi körüktől és méretüktől 
függően különböző lehetőségeik vannak a cselekvésre ezen a 
téren. Először is felhívhatják a tömegközlekedési szolgáltatók és 
hatóságok figyelmét arra, milyen fontos szerepet játszanak a 
módválasztásban az emberek személyes élethelyzetében 
bekövetkezett változások és a megfelelő ismeretátadás. A civil 
szervezetek ugyanakkor saját maguk is kezdeményezhetnek: 
például részt vehetnek olyan projektekben, amelyek változó 
élethelyzetben lévő embereket szólítanak meg; a 
környezetbarát multimodalitással kapcsolatos tájékoztatást és 
tanácsadást nyújthatnak tagjaik számára; ismeretátadó 
projekteket és figyelemfelkeltő kampányokat valósíthatnak meg. 
A közlekedési vállalatokkal, a hatóságokkal és hasonló 
partnerekkel való együttműködéssel nagyobb esély van a 
sikerre. 

 

A civil szervezetek 
elősegíthetik, hogy a 
felhasználók személyes 
körülményeit és 
mobilitási tapasztalatait 
jobban figyelembe 
vegyék: segítséget kell 
nyújtani a változó 
élethelyzetben lév ő 
embereknek és el ő kell 
segíteni az 
ismeretátadást. 
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Áttekintés: A USEmobility ajánlásai a civil szervez etek bevonására 
Cselekvési terület  Általános ajánlások  

Ajánlások  Fokozott együttm űködés a többi érintettel  
(����16. lap) 

• Intézményesített konzultáció és együttműködés a politikai 
döntéshozókkal és a közlekedési társaságokkal 
(�16. lap) 

• Partnerek felkutatása (más szervezetek, cégek, önkormányzatok) 
(�17. lap) 

 
Cselekvési terület  Cselekvési terület: „keretrendszer“  

Ajánlások  

(2020-ig) 

Ajánlások 

(2050-ig) 

 

Célkit űzések és koherens szakpolitikai keretrendszer sürgetése  
(����19. lap) 

• A tömegközlekedés és multimodalitás előnyben részesítésének 
szorgalmazása 

(�20. lap) 

• A kutatás és innováció ösztönzése a multimodalitás területén 

(�21. lap) 

A mobilitás biztosítása csökkentett forgalom mellet t 
(����33. lap) 

• Paradigmaváltás: Nagy forgalom helyett jobb életminőség 

(�33. lap) 

• A gépkocsimentes közlekedés megvalósításához szükséges 
elérhetőségi minimumkövetelmények meghatározása 

(�34. lap) 

• A multimodális közlekedés költségvetési ösztönzése 

(�34. lap) 

• A gépkocsihasználat csökkentése bizonyos körzetekben 

(�34. lap) 

 
Cselekvési terület  Cselekvési terület: „elérhet ő szolgáltatások“  

Ajánlások  A tömegközlekedési rendszer  fejlesztésével kapcsolatos igények 
eljuttatása a döntéshozók napirendjére  
(����23. lap) 

• A tömegközlekedési rendszer általános fejlesztése: Összehangolt 
menetrendek, infrastruktúrafejlesztés, felhasználóbarát árképzés 

(�24. lap) 

• A tömegközlekedési rendszer helyi szintű fejlesztései 
(�25. lap) 
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Cselekvési terület  Cselekvési terület : „közleked ők/ügyfelek“  

Ajánlások  A közlekedési szokásaikat újragondoló emberek közve tlen 
megszólítása  
(����27. lap) 

• Tájékoztatás és tanácsadás a változó élethelyzetben lévő 
embereknek 

(�28. lap) 

A tömegközlekedésr ől és multimodalitásról való ismeretáradás  
(����28. lap) 

• A tömegközlekedésről szóló ismeretátadás 

(�29. lap) 

• Figyelemfelhívó kampányok 

(�30. lap) 

 

 



 

A dokumentum címe: D5.4. számú eredmények: A civil szervezetek bevonására vonatkozó stratégiai ajánlások Kelt: 2013.01.14. 
Fájl: USEmobility_WP5_D5_4_HU_vfinal 
1. függelék 
© USEmobility konzorcium 10 

1. Bevezetés 

1.1 A USEmobility megközelítés a stratégiai javaslatok terén 

A jelen dokumentáció stratégiai javaslatai a politikai döntéshozók számára a "USEmobility: A 
társadalmi viselkedés kutatása a környezetbarát multimodális mobilitásért" projekt stratégiai 
javaslatsorozatának részét képezik. A USEmobility az Európai Bizottság Hetedik 
Keretprogramja (FP7) finanszírozásában készült. 

A projekt a regionális és helyi mobilitásra összpontosít, mivel a rövid- és középtávú utazások 
adják a közlekedők napi közlekedésének legnagyobb részét. A multimodalitás az utazási 
láncban egynél több közlekedési mód igénybevételét jelenti. Környezetbarátnak tekintjük a 
közösségi közlekedés igénybevételét, valamint a kerékpározást és a gyalogos eljutást. 

A USEmobility projekt központi feltevése az, hogy a személyes viselkedésminták jobb 
megértése hozzájárul a mobilitás fenntarthatóságának elősegítéséhez. Abban a kérdésben, 
hogy mi motiválja az utazókat környezetbarát közlekedési módok, különösen a közösségi 
közlekedés és a multimodális utazási láncok igénybevételére, a USEmobility projekt új 
összefüggéseket tárt fel. Ezen túl rámutatott arra, hogy a környezetbarát mobilitás fejlődésének 
lehetőségei Európában korántsem merültek ki. A közlekedési szektorban jelentkező kihívások –
az éghajlatváltozás, erőforrás-takarékosság, területhasználat és a népesedési változások – 
ismeretében a közösségi közlekedésben és a multimodalitásban rejlő lehetőségek 
kihasználása nem maradhat esetleges.  

Cselekdni kell és minden érdekelt félnek egyszerre kell lépnie. Amikor a közösségi és 
multimodális közlekedés szervezéséről beszélünk, több érdekelt fél játszik szerepet: 

- A különböző döntéshozatali szinteken dolgozó politikai döntéshozók, akik (az EU-tól 
kezdve a nemzeti szinteken dolgozókon át a közlekedésszervezői szintig) alakítják a 
közlekedési rendszereink szabályozási környezetét, fenntartják az infrastruktúrát és a 
szolgáltatásokat; 

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

környezetvédő szervezetek, szakszervezetek, akik a társadalmi érdekeket képviselik a 
környezet- és felhasználóbarát közlekedésben, és gyakran a rendszer fejlesztéséhez, 
javításához hasznos ötleteket adhatnak. 

 

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 él a USEmobility projekt ezen célcsoportok mindegyike számára 
stratégiai javaslatokkal: 

- D5.1: Stratégiai javaslatok a politikai döntéshozók számára 
- D5.2: Stratégiai javaslatok az Európai Bizottság számára  
- D5.3: Stratégiai javaslatok a közlekedési szolgáltatók számára 
- D5.4: Stratégiai javaslatok a civil társadalmi szervezetek bevonására 
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1.2 A stratégiai javaslatok céljai és szerkezete 

Az 1. és 2. fejezet jelen dokumentum szerkezetét és céljait írja le, és rövid áttekintést ad az 
utazók mobilitása terén jelen lévő kihívásokról és a lehetőségekről. 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 javaslatok vezethetőek le belőlük. A javaslatokat 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. 

Javaslataink 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 javaslatokat alakítottunk ki. A stratégiai javaslatok 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 javaslatok nem helyettesíthetik a konkrét stratégiák felállítását a 
döntések megalapozásához. Javaslataink 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! 

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. 
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"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 közlekedésre összpontosít, mivel a rövid- és 
középtávú utazások adják a napi utazások 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 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 elmúlt 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.  
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2.2.2 Nyitottság a multimodalitás felé 

A módváltó utazók 30%-a tisztában van a multimodális utazások előnyeivel, és multimodális 
utazásokat hajt végre. További 40%-uk 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 

A használók számára a szokásváltás 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%. 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 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 részt vevő országokban nagyon hasonlóak, azt 
sugallva, hogy következtetéseink a USEmobility projektben nem részt vevő országokban is 
megtehetőek. 

3. Stratégiai javaslatok a civil szervezetek 
bevonására 

3.1 Cselekvési területek és kapcsolódási pontok az érintettek 
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számára 

A USEmobility projekt a közlekedési szokások változásának okait vizsgálta az európai 
állampolgárok körében. A felmérés egyik fő eredménye, hogy sikerült meghatározni, milyen 
fontosabb tényezők késztetik az embereket közlekedési szokásaik megváltoztatására.  

Meglehetősen komplex kérdés, hogy mikor döntünk egy adott közlekedési eszköz mellett, és 
mikor annak ellenében. A módváltó utazók általában több tényező együttes befolyását jelölték 
meg közlekedési szokásaik megváltozására. A befolyásoló tényezők az alábbi főklaszterekbe 
sorolhatók: 

- Felhasználóhoz kapcsolódó tényezők 
- Kínálathoz kapcsolódó tényezők 
- Közlekedéspolitikához kapcsolódó tényezők (keretek) 

 

1. ábra – A szokásváltozást befolyásoló lényegesebb tényezők főklaszterekre bontva 

Stratégiai szempontból a további cselekvés alapja, a fontosabb befolyásoló tényezők minél 
jobb megértése. Ha az érintettek szisztematikusan dolgoznak e tényezők javításán, az 
emberek is könnyebben fognak változtatni közlekedési szokásaikon. 

A USEmobility az említett főklaszterek alapján három cselekvési területet határozott meg. A 
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jelen dokumentumban szereplő stratégiai ajánlások e három cselekvési terület köré 
szerveződnek. Azok az ajánlások, amelyek egyik területre sem sorolhatók be, általános 
ajánlásokként fognak megjelenni, és a többi ajánlás előtt kapnak helyet. 

 

2. ábra – Cselekvési területek a stratégiai ajánlások számára 

A minél fenntarthatóbb mobilitás felé vezető utak kidolgozása olyan strukturális feladat, amely 
sok érintettel szemben támaszt elvárásokat. Az érintettek pontos köre és illetékességi szintje 
azonban országonként, sőt térségenként is eltér, ezért egyedi alapon kell meghatározni őket. 
Világos, hogy nem minden cselekvési terület kínál ugyanolyan kapcsolódási pontot a 
USEmobility projektben megkérdezett valamennyi érintett számára, mivel a különböző 
érintetteknek más és más a feladatkörük. Továbbá, mint azt már megjegyeztük, fontos észben 
tartani, hogy a mobilitási szektorban a különböző érintettek feladatai gyakran mutatnak átfedést 
egymással. Ennek ellenére meg lehet határozni az egyes érintettek feladatkörének központi 
területeit. 

3.2 Változtatni kell! – A civil szervezetek szerepe 

Ahhoz, hogy változást érjünk el az emberek utazási szokásaiban, felhasználóközpontú 
megközelítést kell alkalmaznunk. Ezen a ponton meghatározó szerep jut a civil 
szervezeteknek. Civil szervezet alatt sokféle szervezetet értenek. A USEmobility projektben 
„civil szervezetnek” tekintettünk minden olyan szervezetet, amely nem állami érdekeltségű, 
működése nem nyereségszerzésre irányul, és saját tevékenységet végez a tömegközlekedés 
vagy általában a közlekedés területén. Ezek többnyire fogyasztói, utas-érdekvédelmi, 
környezetvédelmi szervezetek és szakszervezetek, de ugyanúgy részt vehetnek a 
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közlekedésügyre irányuló cselekvésben más típusú szervezetek is (pl. állampolgári 
egyesülések, időseket tömörítő, oktatási és képzési szervezetek stb.). Ez a meghatározás 
megfelel az Európai Bizottság értelmezésének, amely szerint a civil szervezetek közé 
sorolhatók az állampolgári és közösségi csoportosulások, szociális és környezetvédelmi nem 
kormányzati szervezetek, munkaerőpiaci szereplők és vallási csoportok is (lásd: COM(2002) 
704 final). 

Azok a civil szervezetek, amelyek elkötelezettek a környezetbarát multimodális közlekedés 
iránt, így például a környezetvédelmi vagy utas-érdekvédelmi szervezetek, kulcsszerepet 
játszhatnak az információterjesztésben és a fenntartható mobilitás népszerűsítésében. A civil 
szervezetek ezen kívül a politika, a tömegközlekedési szolgáltatók és a média felé is 
közvetítenek információt, amikor összegyűjtik a felhasználók problémáit és szembesítik velük a 
döntéshozókat. Tehát a civil szervezetek betölthetik a híd szerepét a felhasználók és a 
politikai/közlekedésügyi döntéshozók között A civil szervezeteknek továbbá megvan az a 
lehetőségük, hogy nyilvános vitát indítsanak bizonyos témákban és sokszor lehetőségük nyílik 
a mobilitáshoz kapcsolódó viták összekapcsolására a környezetvédelmi kérdésekkel. 
Összegezve tehát: A civil szervezetek jó eséllyel aktív részesei lehetnek a mobilitás jövőjéről 
folyó vitáknak és különböző szinteken befolyásolhatják a döntéshozatali folyamatot. A 
hatékonysághoz meg kell határozniuk, milyen témákban és milyen típusú cselekvésekben 
érhetnek el a legtöbb eredményt. 

A fentiekből következően a civil szervezetek számára megfogalmazott stratégiai ajánlások 
nemcsak a „közlekedők/ügyfelek“ cselekvési területre koncentrálnak, hanem a „szakpolitikai 
keretrendszer“ és az „elérhető szolgáltatások“ területeire is. 

3.3 Középtávú ajánlások és gyakorlati példák (2020-ig) 
részletesen 

Az USEmobility projekt megállapításai alapján megfogalmazott stratégiai ajánlások az egyéni 
cselekvési területeken működők számára leglényegesebb témákat határozzák meg. Úgy 
próbálnak segítséget nyújtani a címzetteknek a döntéshozatal során, hogy tájékozódási pontot 
kínálnak a prioritást (fontosságot) és az egyéni témákban rejlő lehetőségeket illetően. Ebben a 
fejezetben csak azokkal az ajánlásokkal foglalkozunk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, 
hogy 2020-ig megvalósíthatók. 

A példákban szereplő ajánlások és intézkedések (bevált gyakorlatok, de új ötletek is) a 
lehetséges cselekvési formákat szemléltetik. A példákat a teljesség igénye nélkül válogattuk 
össze, de a címzettek ötletet meríthetnek belőlük saját intézkedéseik kidolgozásához. A 
tömegközlekedés és multimodalitás növekedésének elősegítéséhez felhasználható 
ötletkészletként kezelhetik őket. 

3.3.1 Általános stratégiai ajánlások 

A következő stratégiai ajánlásokban a civil szervezetek útmutatást találnak arra, hogyan 
használhatják fel az USEmobility projekt eredményeit a környezetbarát mobilitást célzó saját 
tevékenységükben. 

Természetesen számos eszközt használhatnak, ideértve többek között a lobbizást, a 
partnerkapcsolatok kiépítését, kampányszervezést, projektrészvételt és kutatást is. A civil 
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szervezetek feladata eldönteni, mely eszközöket tudják és akarják használni. Egyes esetekben 
mindazonáltal a példa kedvéért megemlítünk néhány eszközt is (pl. a kampányszervezést, a 
projektrészvételt). Mivel a minél fenntarthatóbb mobilitás felé vezető utak kidolgozása olyan 
strukturális feladat, amely sok érintettel szemben támaszt elvárásokat, általános ajánlásként 
fogalmazható meg, hogy a civil szervezetek mérjék fel az együttműködésekben rejlő 
lehetőségeket (lásd alább). 

3.3.1.1 Fokozott együttműködés a többi érintettel 

Kontextus/relevancia:  A civil szervezetek számára elkerülhetetlen, hogy együttműködjenek 
más érintettekkel, ha közlekedési kérdésekben strukturális és döntéshozatali szinten akarnak 
hatást kifejteni. Egyrészt kapcsolatokat kell kiépíteniük a közlekedési szektorban működő 
vállalkozásokkal, a politikai döntéshozókkal és a tömegközlekedési hatóságokkal. Másrészt 
viszont ugyanilyen fontos az azonos vagy hasonló érdekeltségű civil szervezetekkel való 
együttműködés, mivel így nagyobb esély van a sikerre. 

A civil szervezetek jelentősebb bevonása minden más együttműködő érintett számára 
hozzáadott értéket jelenthet, mivel így jobban érvényesülhet a felhasználói perspektíva. Mivel 
azonban a gyakorlatban sokszor nem vagy csak kis mértékben veszik figyelembe ezt a 
perspektívát, a civil szervezetek nem várhatnak felkérésre, hanem nekik kell kezdeményezniük 
az együttműködést. 

 

3. ábra – Stratégiai ajánlás: Fokozott együttműködés a többi érintettel 

Intézményesített konzultáció és együttm űködés a politikai döntéshozókkal és a 
közlekedési társaságokkal 

A mobilitás jövőjét érintő struktúrákat és döntéshozatali folyamatokat befolyásolni kívánó civil 
szervezetek számára elemi fontosságú, hogy elfogadják őket a közlekedésügy lényeges 
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szereplőjeként. Kulcskérdés számukra, hogy jelen legyenek és láthatóak legyenek ezekben a 
vitákban. A civil szervezeteknek saját stratégiát kell kidolgozniuk arra, hogyan, milyen szinten, 
milyen partnerekkel és milyen időkeretben érhető el intenzív konzultáció és együttműködés a 
többi érintettel. Fontos észrevenni a társadalmi párbeszédben kínálkozó lehetőségeket. 

A konzultációnak és az együttműködésnek folyamatosnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a 
közlekedéspolitikai döntéshozókkal és a közlekedési társaságokkal eseti egyeztetés helyett 
intézményesített együttműködésre van szükség. Ennek olyan struktúrák kidolgozásával lehet 
szilárd alapot építeni, amelyekbe rendszeresen bevonódik a civil szervezetek szakértelme. 

Helyi vagy regionális szinten érdemes megtenni az első lépést, mert az közel van szinte 
minden ember közlekedési szükségleteihez. A fogyasztók és utasok érdekeit védő szervezetek, 
de a környezetvédelmi szervezetek és szakszervezetek is szorgalmazhatják egy 
közlekedésügyi tanácsadó testület létrehozását, amelyben előkészíthetik a jövőbeli 
rendszerfejlesztések koncepcióit és döntéseit. A közlekedésügyi tanácsadó testületet társasági 
és/vagy tömegközlekedési hatósági szinten lehet létrehozni.  

Az általános szakpolitikai keretrendszer fontossága és az egyéb szakpolitikák 
közlekedéspolitikába történő hatékonyabb integrációja tekintetében azonban nem elegendő, ha 
a cselekvés csupán helyi vagy regionális szintre korlátozódik. A konzultációt és az 
együttműködést országos szinten is szorgalmazni kell. Elsőként érdemes megemlíteni a 
lobbizás fontosságát politikai döntéshozóknál. Emellett további eszközök lehetnek az 
informális, személyes megbeszélések, és a rendszeres találkozók is. Kerekasztal-beszélgetést 
rendszeres egyeztetésekhez is lehet szervezni, de akkor is hatékony, ha csak korlátozott idő 
van egy konkrét téma megvitatására. További hatékony, de meglehetősen eseményhez kötött 
nemzeti szintű eszköz a részvétel a témában tartott országgyűlési meghallgatásokon és a 
kormányzati konzultációkon, ahol közvetlenül a döntéshozatal folyamatában lehet hangot adni 
a felhasználók aggodalmainak.  

A civil szervezetek számára problémát jelenthet időt és munkaerőt biztosítani a rendszeres 
együttműködéshez, különösen ha főként vagy részben önkéntesek munkájára támaszkodnak. 
Mivel minden résztvevő számára előnyös, ha jobban érvényesül a felhasználói nézőpont, 
érdemes mérlegelni, hogy a civil szervezetek erőfeszítéseit nem lehet-e politikai intézetekkel 
társfinanszírozásban végezni. 

Partnerek felkutatása (más szervezetek, cégek vagy önkormányzatok) 

A hatékonyság növeléséhez a civil szervezeteknek törekedniük kell az együttműködésre más 
szervezetekkel. A civil szervezetek a legtöbbször a saját tevékenységi körükhöz kapcsolódó 
szempontokra koncentrálnak. Fontos azonban, hogy a mobilitás jövőjéről szóló diskurzusban a 
különböző civil szervezetek összehangolt álláspontot képviseljenek a politikai és piaci 
szereplőkkel szemben. Ha például a környezetvédelmi és az utas-érdekvédelmi szervezetek 
egységes állásponttal és egyesített fellépéssel képviselik az utasokat és a környezetvédelmet, 
sokkal nagyobb tekintélye lesz a civil nézőpontnak, és hozzájárulhat a mobilitás területén 
kidolgozott új megoldások széles körű elfogadásához. 

A civil szervezetek úgy építhetnek legegyszerűbben partnerkapcsolatokat, ha hasonló 
tevékenységi körű civil szervezeteket keresnek meg. Stratégiai nézőpontból azonban célszerű 
lehet átgondolni az együttműködést olyan civil szervezetekkel is, amelyek első ránézésre 
teljesen más területen tevékenykednek. Az utas-érdekvédelmi egyesületeknek és 
környezetvédelmi szervezeteknek különösen a multimodalitás fokozása esetén érdemes 
megpróbálniuk az együttműködést az autóklubokkal, kerékpáros egyesületekkel vagy a 
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gyalogos érdekeket védő szervezetekkel. A tény, hogy sok olyan módváltó utazó van, aki áttért 
a tömegközlekedésre vagy a multimodális közlekedésre, de továbbra is van gépkocsija, 
önmagában is érdekes szempont lehet ebben a kérdéskörben (lásd: D3.6. számú USEmobility 
jelentés) Mivel a felhasználók már jelenleg is nyitottak a multimodalitásra, más érintettekkel 
(autóklub, tanulókat és időseket tömörítő egyesület stb.) is könnyebb lehet megegyezni a 
tömegközlekedési szolgáltatások bővítése és a multimodális csatlakozások javítása érdekében. 
A szakszervezetek szintén értékes partnerek lehetnek a mobilitási kérdésekben. A megfizethető 
munkahelyi közlekedés fontos kérdéskör a szakszervezetek és tagjaik számára, és ezen a 
téren központi kérdés a gépkocsihoz és üzemanyaghoz kötöttség csökkentése is. 

Sok esetben a civil szervezeteknek lehetőségük van arra is, hogy piaci szereplőkkel vagy helyi 
önkormányzatokkal működjenek együtt, és konkrét projektekben vegyenek részt. Azok a 
munkáltatók, akik munkahelyi közlekedésszervezést akarnak bevezetni vagy egyszerűen 
csökkenteni akarják alkalmazottjaik parkolási költségeit, érdeklődhetnek olyan projektek iránt, 
ahol a környezetbarát multimodalitás terén jártas civil szervezetekkel működhetnek együtt. Ott 
ahol a helyi önkormányzatok szeretnék elősegíteni a környezetbarát mobilitást, szintén 
együttműködési lehetőség nyílik a civil szervezetek számára. 

Végül a civil szervezeteknek érdemes mérlegelni, hogy EU-szintű partnerekkel működjenek 
együtt és/vagy EU-szintű ernyőszervezetekhez csatlakozzanak. A nemzetközi együttműködés 
nemcsak határozottabb jelenlétet tesz lehetővé az uniós szintű mobilitási párbeszédben, 
hanem az ismeretátadásra és más tagállamokban működő szervezetek bevált gyakorlatainak 
megosztására is új lehetőségeket kínál. 

 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! 

Intézményesített konzultáció és együttműködés a politikai döntéshozókkal és a közlekedési 
társaságokkal 

A holland Gelderland tartományban a hatóságoknak és a közlekedési társaságoknak kötelező 
kikérni az utas-érdekvédelmi szervezetek véleményét, mielőtt menetrendet, közlekedést, 
viteldíjat vagy közszolgáltatási szerződést érintő döntést hoznak. A konzultációkban a civil 
szervezetek egymással együttműködve vesznek részt, mivel felismerték, hogy együtt 
erősebbek lehetnek. Részletek: 

http://www.rocovgelderland.nl/over-rocov  

Nagy-Britanniában a kormány létrehozta a Vasúton Utazók Tanácsát (Rail Passengers 
Council), amely nem állami irányítás alatt, köztestületként védi a vasúton utazók érdekeit. A 
kormányzat hozta létre, de független testületként működik. Feladata, az utasok álláspontjának 
képviselete a fontosabb kérdésekben, tevékenysége pedig állami finanszírozású kutatásokon 
alapul. E kutatások egyike az Országos Utasfelmérés (National Passenger Survey), amely 
50 000 fő vasúton, és hasonló nagyságú, autóbuszon utazókból álló reprezentatív mintán 
vizsgálja az emberek közvetlen utazási tapasztalatait. Részletek: 

http://www.passengerfocus.org.uk/  

Együttműködés civil szervezetek között 
A horvát Savez za željeznicu (Vasútért Szövetség) nonprofit civil szervezet a környezetbarát, 
energiahatékony és modern vasúti közlekedés és a multimodális közlekedés előmozdítására. 
Támogató tagja 29 vállalkozás és 16 szervezet. A 16 között van oktatási, környezetvédő és 
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ökoturisztikai szervezet, szakszervezet, és állampolgári társulás is. Ezek a tagok együtt 
dolgoznak projekteken és együtt dolgoznak a környezetbarát mobilitásért. Részletek: 
http://www.szz.hr/o-nama  

Együttműködés a helyi önkormányzatokkal Környezetbarát mobilitás a lágy turizmusért 
Az Österreichische Alpenverein (Osztrák Alpinisták Klubja) célja, hogy minél több emberrel 
megismertessék az Alpok térségét és így védjék annak egyedi természeti értékeit. Ennek 
érdekében az Alpenverein a helyi hatóságokkal együtt támogatja a „Nationalpark-Wanderbus“ 
(nemzeti parkot járó stopposbusz) projektet, amely segítségével autóhasználat nélkül érhetők 
el a legnépszerűbb alpinista útvonalak kiinduló pontjai. Részletek: 

http://www.alpenverein.com/portal/natur-umwelt/nationalpark_hohe_tauern/nationalpark-
wanderbus/wanderbus_tirol.php  

3.3.2 Stratégiai ajánlások a „szakpolitikai keretrendszer“ cselekvési 
területen 

A közlekedéspolitika által meghatározott keretfeltételek nagy mértékben befolyásolják a 
felhasználók közlekedési szokásait és módválasztásait (lásd a következő USEmobility 
jelentéseket: D2.1, D2.2 és D4.4) A környezetbarát multimodális közlekedés iránt elkötelezett 
civil szervezetek számára tehát a közlekedésre és mobilitásra irányuló szakpolitikai 
keretrendszer központi cselekvési terület. A civil szervezetek természetesen nem dönthetnek 
közvetlenül a közlekedést és mobilitást meghatározó szakpolitikai keretrendszerről, de 
képesek, sőt kötelességük elérni, hogy különféle témák a döntéshozók napirendjére kerüljenek. 

 

4. ábra – Áttekintés: Stratégiai ajánlások a „szakpolitikai keretrendszer“ cselekvési területen 

3.3.2.1 Célkitűzések és koherens szakpolitikai keretrendszer 
sürgetése 

Kontextus/relevancia:  Bár sok országban általános szakpolitikai cél a tömegközlekedéssel 
utazók számának növelése, a politikai gyakorlatban gyakran nem homályos marad az a kérdés, 
hogyan alakíthatók át az általános célok világos stratégiává és koherens szakpolitikai 
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keretrendszerré (lásd a következő USEmobility jelentéseket: D2.2 és D4.4). Itt kulcsszerepet 
játszhatnak a civil szervezetek: ők ugyanis a minél fenntarthatóbb mobilitás fontosságára 
figyelmeztető kampányokkal és konkrét intézkedési javaslatokkal sürgethetik a szükséges 
közlekedéspolitikai változásokat. A médiajelenlét itt különösen hangsúlyos szerephez jut, mivel 
a civil szervezeteket olyan független forrásoknak tekintik, amelyek tisztában vannak a 
felhasználók igényeivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra – Stratégiai ajánlás: Célkitűzések és koherens szakpolitikai keretrendszer sürgetése 

A tömegközlekedés és multimodalitás el őnyben részesítésének szorgalmazása 

A civil szervezetek olyan világos politikai döntéseket sürgethetnek, amelyek előtérbe helyezik a 
tömegközlekedést és a multimodalitást. A legfontosabb teendők ezen a területen a világos 
célkitűzések meghatározása, a tömegközlekedési és multimodális szolgáltatások kínálatának 
javítása, a monomodális gépkocsihasználat visszaszorítása, és az egyéb szakpolitikák 
hatékonyabb integrációja. 

A következő lépés a tömegközlekedés magasabb piaci részesedésére irányuló célkitűzések 
meghatározása és e célkitűzések teljesítési határidejének rögzítése. A világosan 
megfogalmazott célok megbízható tájékozódási és tervezési pontként szolgálnak a résztvevők, 
és nem utolsó sorban a felhasználók számára. Annál is inkább, mert bármilyen infrastrukturális 
fejlesztés és kapacitástervezés is csak világos célkitűzésekre épülhet. 

Ahhoz, hogy az emberek környezetbarát közlekedési módokra, gyaloglásra, kerékpározásra, 
tömegközlekedésre vagy ezek kombinációjára váltsanak, egyszerre két területre kell figyelni, és 
ezt a civil szervezeteknek is tudniuk kell. A felhasználók egyértelmű kívánsága, hogy legyenek 
vonzó a környezetbarát közlekedés. Ez egyszerre jelenti, a tömegközlekedési szolgáltatások 
kínálatának javítását (jó elérhetőség, gyakrabban indított járatok, hosszabb üzemidő, 
megfizethető és megbízható szolgáltatás stb.) és a jó csatlakozást az egyéb közlekedési 
eszközökhöz (lásd a D3.6. számú USEmobility jelentést). Legalább ilyen fontos a motorizált 
egyéni közlekedést ösztönző tényezők visszaszorítása. A közlekedéspolitika még mindig sok 
intézkedéssel ösztönzi a monomodális gépkocsihasználatot, ilyenek például: a hiányzó vagy 
nem kielégítő sebességkorlátozások az autópályákon; adókedvezmények a céges gépkocsik 
magánhasználatára; adókedvezmény a gépkocsival ingázóknak; a közúthálózat nagyvonalú 
bővítései, az ingyenes infrastruktúrahasználat és különösen az ingyenes parkolás valamint az, 
hogy az ingatlantulajdonosok és vállalkozások kötelesek bizonyos számú parkolóhelyet 
fenntartani. Ezek az intézkedések alapvetően befolyásolják az emberek módválasztásait, és 
határozottan a monomodális gépkocsihasználat elfogadását erősítik (elérhetőség, rugalmasság 
és költségek, lásd a D3.6 számú USEmobility jelentést), ezért meg kell őket szüntetni. 
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A civil szervezeteknek azt is elő kell segíteniük, hogy más szakpolitikák hatékonyabban 
integrálódjanak a közlekedéspolitikába. Összekapcsolhatják a mobilitásról szóló párbeszédet a 
környezetvédelmi, energiapolitikai és egészségügyi (, valamint a várostervezési és 
területrendezési kérdések körüli vitákkal pl. a tömegközlekedési eszközökön kisebb a baleset 
kockázata, és kisebb a mozgáshiányra visszavezethető egészségügyi problémák kockázata a 
gépkocsival közlekedőkhöz képest). A közlekedéspolitika az esetek többségében alulbecsüli e 
témák jelentőségét, különösen azt, hogy milyen nagy mértékben befolyásolják a várostervezési 
és területrendezési intézkedések a módválasztást. 

A várostervezés és területrendezés témakörében a USEmobility felmérés kimutatta (lásd a 
D3.6. számú USEmobility jelentést), hogy az elérhetőség (azaz a tömegközlekedés 
megközelíthetősége, és az úticélok és helyek jó elérhetősége tömegközlekedési eszközökkel) 
az egyik legfontosabb olyan tényező, amely vonzóvá teszi a tömegközlekedést. A civil 
szervezeteknek tehát szorgalmazniuk kell, hogy a döntéshozók felhagyjanak a közutakra 
koncentráló várostervezési és területrendezési tervekkel. Alternatívát kínálhatnak az olyan 
várostervezési és területrendezési koncepciók, amelyek a tömegközlekedést és multimodalitást 
elősegítő struktúrák létrehozását célozzák. Hatékony megoldás lehet a tengelyszimmetrikus 
struktúrák létrehozása (az újépítésű lakóparkok vagy ipari övezetek tömegközlekedési vonalak 
mentén vagy azokra terelő módon történő elrendezése), a „kompakt város“ létrehozása, ahol 
minden közel van (nincs felesleges forgalom, és az emberek a gyaloglásra, kerékpározásra, 
tömegközlekedésre vannak berendezkedve), a parkolóhely-szabályozás és az autómentes 
övezetek létrehozása. Az ilyen várostervezési és területrendezési koncepciók a társadalmi 
befogadást és a megfizethető mobilitást is segítik. 

Végül fontos szót ejteni a finanszírozásról, amely nélkül nem lehet észlelhető mértékű 
változásokat elérni a közlekedéspolitika és mobilitás terén. Itt ismét egyértelmű, hogy a civil 
szervezeteknek olyan világos szakpolitikai döntéseket kell sürgetniük, amelyek folyamatos és 
elegendő pénzügyi forrást biztosítanak a tömegközlekedés és multimodalitás számára, míg a 
monomodális motorizált egyéni közlekedésre fordított összegeket csökkentik. 

A fejezet elején említettük, hogy a felhasználók által észlelt problémák közvetítéséhez a civil 
szervezeteknek hatékonyabban részt kell venniük a politikai párbeszédben. A bevonásukra 
konkrét lehetőség, ha egy ország a kormányzat vezetésével átfogó személyszállítási tervet 
dolgoz ki a tömegközlekedési szolgáltatók és a kapcsolódó civil szervezetek 
közreműködésével. Ez az átfogó terv rögzítené a megfizethető és környezetbarát mobilitás 
közös jövőképét. A multimodalitásnak és a tömegközlekedésnek központi szerepet kell adni a 
stratégiában csakúgy, mint a gépkocsihasználatot visszaszorító területi tervezésnek. Az átfogó 
tervet adott esetben regionális szintre is ki lehet dolgozni. A civil szervezeteknek sürgetniük kell 
egy ilyen átfogó terv létrehozását és támogatniuk kell a folyamatot. Szorgalmazniuk kell 
továbbá a közlekedési témák integrálását, ha a politikai döntéshozók éghajlatvédelmi, 
környezetvédelmi, egészségügyi stb. átfogó tervet vagy cselekvési terveket készülnek 
kialakítani. 

A kutatás és innováció ösztönzése a multimodalitás területén 
A tömegközlekedést és multimodalitást támogató keretek kialakításában lényeges szerepe van 
a kutatásnak és az innovációnak. A közlekedés környezetbaráttá tételéhez alaposan ki kell 
ismerni a felhasználói igényeket és a módválasztások okát, és tudásunkat e a téren 
folyamatosan bővíteni kell. Ehhez érvényesülnie kell a kutatási és innovációs folyamatokban a 
felhasználói nézőpontnak és a multimodális szemléletnek. A témáról zajló beszédben azonban 
a műszaki megközelítés dominál, és az innováció célja a közlekedési módok egymástól 
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független optimalizálása. Rendszemléletű megközelítésre, a nem műszaki és az utazási 
szokásokkal kapcsolatos szempontokat is be kell vonni a kutatásokba. Fontos ebben a civil 
szervezetek szerepe. Részt vehetnek a kutatási projektekben, csatlakozhatnak a módváltással 
kapcsolatos és az azt ösztönző, a forgalmat csökkentő innovációkat bemutató projektekhez, az 
ismeretek átadásán dolgozó platformokhoz és a bevált gyakorlatok terjesztéséhez. 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! 

Célkitűzések és koherens szakpolitikai keretrendszer sürgetése 
Az osztrák VCÖ civil szervezet a környezetbarát, társadalmilag kiegyensúlyozott és hatékony 
mobilitást elősegítő szakpolitikai keretrendszert sürget. A VCÖ többek között olyan 
információkat tesz közzé, amelyek ismertetik a szakpolitikai keretrendszer megváltoztatásának 
szükségességét és lehetőségeit (pl. a „Wie wohnen Verkehr lenkt“ a 
várostervezés/területrendezés és a mobilitás közötti kölcsönös függőséget magyarázza, a 
„Verkehr fair steuern“ az adózás és a mobilitás összefüggéseit tárja fel). Részletek: 

http://www.vcoe.at/de/ueber-vcoe  

A kutatás és innováció támogatása 

A német Verkehrsclub Deutschland (VCD) elnevezésű civil szervezet egy tudományos 
tanácsadó testületet hozott létre (Wissenschaftlicher Beirat). Ez a tanácsadó testület közvetít a 
VCD és a közlekedési területén folyó kutatás/innováció szakértői között. A VCD ezen kívül 
közvetlenül bekapcsolódik a közlekedés területén indított kutatási projektekbe is. Ilyen projekt 
például a SIPTRAM, amely a motorizált egyéni közlekedés állami költségvetést terhelő rejtett 
költségeit vizsgálja a városokban. 
Részletek: 

http://www.vcd.org/beirat.html és http://www.vcd.org/kostenwahrheit.html  

3.3.3 Stratégiai ajánlások az „Elérhető szolgáltatások“ cselekvési 
területen 

Kontextus/relevancia:  Az elérhető tömegközlekedési szolgáltatások sűrűsége és minősége 
rendszerint erősen befolyásolja az emberek módválasztását. Bár nem minden civil szervezet 
foglalkozik a tömegközlekedés és a multimodális lehetőségek jellemzőivel, sokuk (pl. az 
utasérdekvédő egyesületek) részletekbe menően ismerik az elérhető szolgáltatásokat és az 
azokról alkotott felhasználói véleményeket. Ezek a szakértő civil szervezetek közvetlenül 
megkereshetik a tömegközlekedési szolgáltatókat és hatóságokat. 

A USEmobility felmérés vizsgálta (lásd: D3.6. számú USEmobility jelentés) a felhasználók 
módválasztása mögött rejlő mozgatórúgókat. A módváltó utazók gyakran jelölték meg lényeges 
tényezőként  

a) a személyes élethelyzet változását (felhasználóhoz kapcsolódó tényezők) és 

b) a kínálat jellemzőit (kínálathoz kapcsolódó tényezők). 

A kínálathoz kapcsolódó tényezőket tovább bonthatjuk 
elfogadást elősegítő tényezőkre (a közlekedési mód vonzereje, amiért az emberek gyakrabban 
választják) és 
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elutasítást kiváltó tényezőkre (a közlekedési móddal való elégedetlenség okai, amik miatt 
ritkábban választják azt az emberek). 

Mind „kemény“, mind pedig lágy tényezők lehetnek az elfogadást elősegítő és az elutasítást 
kiváltó tényezők között. A tömegközlekedési eszközök jó csatlakozása például elősegíti a 
tömegközlekedés elfogadását, míg a ritka csatlakozás a tömegközlekedés elutasítását kiváltó 
tényezőként hat. 

Az 1. függelék tartalmaz egy áttekintést a tömegközlekedés elfogadását és elutasítását kiváltó, 
kínálathoz kapcsolódó tényezőkről. 

A civil szervezeteknek célszerű a USEmobility projekt megállapításaira támaszkodniuk, amikor 
a tömegközlekedési rendszer javítását szorgalmazzák. A felhasználóhoz kapcsolódó 
tényezőkre vonatkozó cselekvési lehetőségeket a következő 3.3.4. fejezetben tárgyaljuk. A 
jelen fejezetben a kínálathoz kapcsolódó tényezőkről fogalmazunk meg stratégiai ajánlásokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra – Áttekintés: Stratégiai ajánlások az „Elérhető szolgáltatások“ cselekvési területen 

3.3.3.1 A tömegközlekedési rendszer fejlesztésével kapcsolatos 
igények eljuttatása a döntéshozók napirendjére  

Kontextus/relevancia: A USEmobility projekt eredményei vegyesek. Az emberek a 
USEmobility felmérésben részt vevő országok mindegyikében dinamikusan váltanak a 
közlekedési módok között, de a mérleg nyelve a legtöbb országban csak kis mértékben mozdul 
el a tömegközlekedés felé (lásd a D2.2. és D3.6. számú USEmobility jelentéseket). Bár a 
meglévő szolgáltatások vonzanak új utasokat, még mindig túl sokan hagyják el a rendszert 
elégedetlenség vagy a monomodális gépkocsihasználat nagyobb vonzereje miatt. Ahhoz, hogy 
növekedjen a tömegközlekedést használók aránya, két területen egyszerre kell eredményeket 
elérni. Olyan tömegközlekedési kínálatot kell létrehozni, amely valódi alternatíva a magán 
autóhasználattal szemben, vagyis erősíteni kell a tömegközlekedés elfogadását elősegítő 
tényezőket. Másrészt meg kell előzni, hogy a tömegközlekedést használó utasok elpártoljanak, 
vagyis minimalizálni kell az elutasítást kiváltó tényezőket a tömegközlekedési kínálatban. 

A civil szervezetek azzal támogathatják ezt a folyamatot, hogy felhívják a tömegközlekedési 
szolgáltatók és a hatóságok figyelmét a felhasználók döntéseit befolyásoló tényezőkre. 
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7. ábra – Stratégiai ajánlás: A tömegközlekedési rendszer fejlesztésével kapcsolatos igények eljuttatása 
a döntéshozók napirendjére 

A tömegközlekedési rendszer általános fejlesztése:  
Összehangolt menetrend, infrastruktúrafejlesztés, f elhasználóbarát árképzés 

A USEmobility felmérés eredményei szerint leginkább a kínálathoz kapcsolódó hagyományos 
kemény tényezők (pl.: elérhetőség, költségek, utazási idő, várakozási idő, az átszállások 
száma, csatlakozási gyakoriság stb.) befolyásolják a tömegközlekedésre/multimodalitásra való 
áttérést, de ennek az ellenkezőjét is, vagyis a tömegközlekedéstől való elpártolást. 

A kínálathoz kapcsolódó lágy tényezők nem ennyire hangsúlyosak, de jelentősek. Ha az 
emberek elégedetlenek egy lágy tényezővel, könnyen elpártolnak a tömegközlekedéstől. A lágy 
tényezők körében a rugalmasság, tervezhetőség, tájékoztatás és a környezetbarát jelleg a 
legfontosabb, ezeket követi az utazási kényelem, az utazás légköre és a kiszolgálás. 

A civil szervezetek feladata, hogy rámutassanak milyen általános intézkedési lehetőségek 
vannak a fontos kemény és lágy tényezők javítására. A helyzet országonként különbözik, ezért 
a civil szervezetek által felvetett kérdések mindenütt a már elért állapotra kell, hogy épüljenek. 
A legígéretesebb, ha az egész rendszer vonzerejét növelő javítási lehetőségekre hívják fel a 
figyelmet. Például a teljes utazási idő, az átszállási idő, a rugalmasság és a csatlakozások 
sűrűsége mind javítható az elérhető szolgáltatások összehangolásával. Az összehangolt 
rendszer eléréséhez kiváló eszköz az integrált, szinkronizált ütemes menetrend. 

Az integrált szinkronizált ütemes menetrend nem csak a felhasználók számára vonzó. Előnyös 
lehet a közlekedési társaságok és hatóságok számára, valamint a szolgáltatások 
finanszírozása szempontjából is, hiszen az ismétlődő mintázat révén hatékonyabbá válik a 
munkaerő-, infrastruktúra- és jármű-kihasználtság, könnyebb lesz a forrástervezés. Az egész 
rendszer vonzóbbá tétele a jó példákban növelte az utasszámot és így a jegybevételt is. 

Az integrált szinkronizált menetrendet fokozatosan lehet bevezetni. A végső cél az összes 
tömegközlekedési eszköz integrálása, hiszen ez teszi a legvonzóbbá a különböző 
szolgáltatások multimodális kombinációját az utas számára. Az integrált szinkronizált 
menetrendek koncepcióját a kibővített üzemidővel és megfelelő járatgyakorisággal kell 
kombinálni. Ezek együttesen növelhetik a tömegközlekedés rugalmasságát és vonzerejét. 

A tömegközlekedéssel való elérhetőség szintén meghatározó tényező. Javítására hatékony 
eszköz a jól szervezett infrastruktúra és a különböző közlekedési módok jó kombinációja 
(fokozott multimodalitás). A civil szervezeteknek kezdeményezniük kell, hogy az új állomások 
és buszmegállók iránti igényt rendszerszerűen kezeljék a lakó- és ipari övezetekben, a 
kereskedelmi központok és iskolák közelében stb. Ugyanez vonatkozik az új infrastruktúra (új 
viszonylatok) létrehozása, meglévő viszonylatok fejlesztése és a szünetelő viszonylatok 
újraindítása iránti igényekre is. 
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A multimodalitás a kulcsszó a különböző utazási módok jó kombinációja terén. Világos, hogy 
nem lehet minden egyes indulási és célállomást közvetlenül egy tömegközlekedés eszközzel 
összekötni. Ezért kínál az utazás „utolsó kilométerén“ célszerű megoldást a multimodális 
közlekedési lánc. A multimodalitás ma már a legtöbb módváltó utazó számára valóság (lásd a 
D3.6. számú USEmobility jelentést), ami azt mutatja, hogy sokak számára vonzó a 
tömegközlekedés és más közlekedési eszközök kombinációja ott, ahol nincs közvetlen 
tömegközlekedési összeköttetés. A multimodalitást a szükséges multimodális infrastruktúrába 
történő beruházáson keresztül kell elősegíteni. A különböző közlekedési módok jobb 
kombinációjához leginkább sok P+R és B+R parkolóra lenne szükség. Míg az autósok számára 
a nagyobb állomások és központi autóbusz-pályaudvarok környékén lenne szükség 
parkolóhelyre, a kerékpárosok és gyalogosok számára az állomások és megállóhelyek jó 
megközelíthetősége a fontos. 

A versenyképes tömegközlekedési viteldíjak és a közérthető díjrendszer az új utasok 
átcsábítása és a meglévő utasok megtartása szempontjából is döntő tényező a 
tömegközlekedés terén. A civil szervezeteknek rá kell mutatniuk, hogy a legfontosabb lépés 
vitathatatlanul a valamennyi tömegközlekedési eszközre érvényes összevont menetjegy 
(végponttól végpontig szóló menetjegy) bevezetése, amellyel az utasok a közlekedési 
társaságtól függetlenül egyetlen menetjeggyel használhatják a különböző szolgáltatásokat. A 
lehetőségek a menetjegy-integrációtól (ahol összeadódnak a különböző szolgáltatók viteldíjai) 
a viteldíj-integrációig (ahol egy adott területen az összes szolgáltató azonos viteldíjért szállít) 
változhatnak. 

A tömegközlekedési rendszer helyi szint ű fejlesztései 

A civil szervezetek elérhetik, hogy az illetékesek helyi szinten is foglalkozzanak a minőség 
javítással. Bár a tömegközlekedési rendszer általános javításának szorgalmazása feltétlenül 
szükséges, sok naponta közlekedő utas találkozik helyi szinten kezelendő problémákkal. 

Gyakran egészen apró hiányosságok késztetik arra az embereket, hogy a tömegközlekedés 
helyett más közlekedési módot válasszanak. Ilyenek a tájékoztatási, átszállási, jegyvásárlási 
nehézségek, vagy a személyzet viselkedése. Ha a menetrend-információk nem kielégítőek 
vagy nehéz őket megtalálni az állomáson vagy a megállóhelyen, ha a szolgáltatás nem 
megbízható, ha a tömegközlekedési eszközök közötti átszállás rosszul szervezett, ha a 
csatlakozás nem várja be a késő járatot, ha körülményes a jegyvásárlás, ha nincs segítő 
személyzet, amikor szükség van rá, nos ez mind mind elriaszthatja az éppen módot választó 
utast a tömegközlekedéstől, a már tömegközlekedőt pedig könnyen eltaszíthatja tőle.  

A civil szervezetek, különösen az utasérdekvédő egyesületek a felügyeleti szerv szerepét 
tölthetik be ezen a téren, tehát kivizsgálhatják az említett hiányosságokat és konkrét 
javaslatokat tehetnek azok orvoslására. A civil szervezetek rövid távon is kézzelfogható 
eredményt érhetnek el, ha konkrét helyi tömegközlekedési problémák javítását szorgalmazzák. 
Fontos megjegyezni, hogy sok hiányosság kezelhető viszonylag kis szervezeti vagy működési 
fejlesztéssel, olcsón vagy akár pluszkiadás nélkül. Ezért ezek a javítások rendszerint 
könnyebben és gyorsabban végrehajthatók, mint a nagyobb beruházást igénylő fejlesztések. A 
megfelelő és rendszeres konzultáció a tömegközlekedési szolgáltatókkal és hatóságokkal 
tovább növelheti az eredményességet (lásd: a 3.3.1.1. fejezetet). 
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Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! 

A rendszerfejlesztési igény napirendre vétele 

A német Verkehrsclub Deutschland (VCD) és az osztrák VCÖ szervezetek például 
rendszeresen végeznek reprezentatív felméréseket a felhasználók szemszögéből az elérhető 
vasúti szolgáltatásokról („Bahntest“). A felmérések egyaránt rávilágítanak a javításra szoruló 
területekre és a pozitív fejleményekre, így hasznos visszajelzést nyújtanak a politika és 
közlekedési társaságok döntéshozóinak, és friss lendületet a közlekedésről szóló 
párbeszédnek. Részletek: 

http://www.vcoe.at/de/vcoe-unterstuetzen/vcoe-bahntest  

és 

http://www.vcd.org/bahntest.html 

Új szolgáltatások régi vasúti pályán a civil szervezetek bevonásának köszönhetően 

2005-ben, több mint 20 évvel a bezárása után, személyszállítási céllal újraindították a vonatot a 
németországi Osnabrück és Dissen-Bad Rothenfelde között (ez az ún. „Haller Willem“ járat). Az 
újraindított vonat igazi sikertörténetnek számít, az utasok száma folyamatosan emelkedik. A 
Haller Willem járat jól szemlélteti, milyen eredményes lehet a civil szervezetek munkája. Az 
utas-érdekvédelmi és fogyasztóvédelmi szervezetek (PRO BAHN, Verkehrsclub Deutschland), 
a környezetvédelmi szervezetek és szakszervezetek karöltve kampányoltak a járat 
újraindításáért és sikerült meggyőzniük a politikai döntéshozókat ebben a kérdésben. 
Részletek: 

http://www.pro-bahn.de/fakten/hallerwillem.htm  

Konkrét javulás a civil szervezetek bevonásának köszönhetően 

A Rhein-Main-Verkehrsverbund, amely a németországi Rhine-Main vidék területén szervezi és 
irányítja a tömegközlekedést, jó példa arra, hogyan lehet érvény szerezni a felhasználói 
szempontoknak egy utastanácsadói testület létrehozásával. A testületnek magánszemély és 
civil szervezet (pl. utasérdekvédő egyesület) tagjai is vannak A tanácsadó testület évente 
négyszer ülésezik és konkrét javítások fűződnek a működéséhez. Részletek: 

http://www.rmv.de/de/Verschiedenes/Informationen_zum_RMV/Der_RMV/Wir_ueber_uns/Struk
tur_des_RMV/33022/RMV-Fahrgastbeirat.html  

3.3.4 Stratégiai ajánlások a „Közlekedők / Ügyfelek“ cselekvési területen 

A fenntartható mobilitási minták kialakításán fáradozó civil szervezet tevékenysége nem 
merülhet ki a politikai vitában, még akkor sem, ha a lobbizás alapvető jelentőségű. Élniük kell 
azokkal a lehetőségekkel, amikor tevékenységükkel közvetlenül befolyásolhatják az emberek 
módválasztásait. Az utasok döntésében az elérhető szolgáltatások (kínálathoz kapcsolódó 
tényezők) lényeges szerepet játszanak, ezért tárgyaltuk a 3.3.3. fejezetben azt, hogyan 
befolyásolhatják a civil szervezetek a kínálathoz kapcsolódó tényezőket. De a USEmobility 
felmérés arra is fényt derített, hogy a döntésben fontos szerepe van a felhasználók személyes 
élethelyzetének, hátterének és hozzáállásának is. (Ezek a felhasználóhoz kapcsolódó 
tényezők.) E tényezőkre is figyelniük kell a civil szervezeteknek. Az együttműködés a 
partnerekkel, a közlekedési vállalatokkal, hatóságokkal, itt is növeli a siker esélyét. 
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8. ábra – Áttekintés: Stratégiai ajánlások a „Közlekedők / Ügyfelek“ cselekvési területen 

3.3.4.1 A közlekedési szokásait újragondoló ember közvetlen 
megszólítása 

Kontextus/relevancia: A közlekedési szokások megváltozását nagyon gyakran a személyes 
élethelyzetben bekövetkezett változások idézik elő. A USEmobility projektben megkérdezett 
módváltó utazók több mint fele megemlítette ezt a tényezőt, amikor arról kérdeztük, mi kell 
ahhoz, hogy újragondolja a közlekedési szokásait. 

A módváltást kiváltó körülményváltozások legmeghatározóbb (bár nem a leggyakoribb) típusa a 
más városba/településre költözés volt. A másik városba költöző módváltó utazók több mint 
felénél volt a költözés döntő tényező a módváltásban. Ugyancsak nagyon lényeges és egyben 
nagyon gyakori érv a munkahelyváltás. A településen belüli költözés viszont nem döntő 
tényező (lásd a D3.6. számú USEmobility jelentést). 

A felmérés eredménye azt is mutatja, hogy a közlekedési rutin nagyon fontos szerepet 
játszanak a közlekedési mód megválasztásában. Az emberek sok esetben csak akkor 
gondolják át a közlekedési szokásaikat, amikor a személyes élethelyzetükben bekövetkező 
alapvető változás erre kényszeríti őket. Stratégiai szempontból tehát az, hogy az emberek ilyen 
helyzetekben nyitottá válnak az új megoldások iránt, jó lehetőséget teremt arra, hogy a 
tömegközlekedés irányába segítsék őket.  

 

 

 

 

 

 

9. ábra – Stratégiai ajánlás: A közlekedési szokásaikat újragondoló emberek közvetlen megszólítása 
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Tájékoztatás és tanácsadás a változó élethelyzetben  lévő embereknek 

Jelenleg a változó élethelyzetben lévő emberek nem kapnak módszeres segítséget a mobilitás 
terén. A civil szervezeteknek tevékenységi körüktől és méretüktől függően különböző 
lehetőségeik vannak a cselekvésre ezen a téren. 

Először is a civil szervezetek felhívhatják a tömegközlekedési szolgáltatók és hatóságok 
figyelmét arra, milyen fontos szerepet játszanak a módválasztásban az emberek személyes 
élethelyzetében bekövetkezett változások.  

Azok a civil szervezetek, amelyek saját programot akarnak megvalósítani, projektek keretében 
más szereplőkkel is együttműködhetnek. Bár a közlekedési társaságok és/vagy hatóságok 
mindenképpen kulcsszereplők a változó élethelyzetben lévő emberek megszólítását célzó 
projektekben, a civil szervezetek ezekben is hozzáadott értéket képviselhetnek további (pl. 
környezetvédelmi, gyakorlati) szempontok integrálásával és a probléma átfogó kezelésével. 

A civil szervezetek számára további lehetőség, hogy változó élethelyzetben lévő saját tagjaik 
számára ajánlanak fel tájékoztatást és tanácsadást. Ennek a hatékonysága természetesen 
függ a szervezet típusától és méretétől, de egyes szervezetek munkájuk részeként egyébként 
is nyújtanak szolgáltatásokat tagjaik számára. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a tagságon 
keresztül rengeteg ember érhető el (pl. szakszervezetek esetében). A frissen költözött 
embereknek adott segítség jó kiinduló pont a cselekvéshez. A koncepció azonban számos 
ponton tovább bővíthető, kiváltképp a munkaügyi szervezetekkel, amelyek megszólíthatják 
azokat, akik nemrég fejeztek be egy képzést, változtattak munkahelyet vagy vonultak 
nyugdíjba. Minden esetben célszerű együttműködni a tömegközlekedési szolgáltatókkal és a 
hatóságokkal.  

3.3.4.2 A tömegközlekedésről és multimodalitásról való ismeretátadás 
elősegítése 

Kontextus/relevancia:  

A tömegközlekedésről és multimodalitásról hozzáférhető tájékoztatás és információ még akkor 
is nagy hatással van a felhasználó döntéseire, ha élethelyzetében éppen nem következett be 
változás. A legtöbb módváltó utazó a saját tömegközlekedési tapasztalatai vagy a személyes 
ismerőseitől (családtól, barátoktól, ismerősöktől, munkatársaktól) szerzett információk alapján 
dönt a tömegközlekedés mellett. A közlekedési szolgáltatók és a hatóságok által közzé tett 
információ hatása jóval gyengébb (lásd a D3.6. számú USEmobility jelentést). Ezen a ponton 
kapcsolódhatnak be a civil szervezetek, mivel ők ismert, elfogadott információforrások. 
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10. ábra – Stratégiai ajánlás: A tömegközlekedésről és multimodalitásról való ismeretátadás elősegítése 

A tömegközlekedésr ől szóló ismeretátadás  

Sok civil szervezetnek van jelentős tudása a tömegközlekedésről, a monomodális 
gépkocsihasználat alternatíváiról, illetve a közlekedés és környezet, közlekedés és egészség, 
közlekedés és megélhetés stb. összefüggéseiről. A civil szervezeteknek olyan terveket kell 
kidolgozniuk, amelyek révén ezt a tudásanyagot a tagjaiknak, és a szélesebb nyilvánosságnak 
is átadhatják. Ha a civil szervezetek hatékony tájékoztatáson és tanácsadáson keresztül 
szeretnének hatni, több lehetőségük is van rá. Olyan egyedi terveket dolgozhatnak ki, amelyek 
a lehető legjobban illeszkednek a szervezet tevékenységi köréhez és lehetőségeihez. 

Bármilyen legyen is a konkrét egyedi terv, fontos, hogy a tájékoztatás és a tanácsadás 
közvetlenül kapcsolódjon a felhasználók konkrét igényeihez. A tömegközlekedés környezeti és 
biztonsági előnyeiről szóló tájékoztatáson túl, hangsúlyossá kell tenni a kevésbé autóközpontú 
mobilitás gyakorlati hasznát is. A tömegközlekedéssel és multimodalitással kapcsolatos 
gyakorlati ismerek hiánya gyakran jelentős pszichológiai gátként jelenik meg. A civil 
szervezetek tehát úgy is segíthetik az utazási szokások megváltozását, hogy tanácsadást 
nyújtanak arról, hogyan tájékozódjunk a menetrendekről és jegyárakról, milyen újdonságok/új 
fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, hogyan járul hozzá a tömegközlekedés és 
multimodalitás a megfizethető mobilitáshoz, hogyan lehet kombinálni az egyes közlekedési 
eszközöket (pl. hol vannak P+R létesítmények), milyen telekocsi lehetőségek vannak (amivel 
saját gépkocsi nélkül is autózhatunk) stb. 

Ezen a téren azonban figyelembe kell célcsoportokat (életkor, hozzáállás, élethelyzet stb. 
szerint), régiókat (város/vidék) és utazási célokat is. Mivel a civil szervezetek kapacitása és 
pénzügyi lehetőségei nem végtelenek, a projektnek a lehető leghatékonyabbnak kell lenniük. 
Ezért fontos, hogy az akció konkrét célcsoportra irányuljon. Ez fontos a témameghatározás 
miatt. A munkaerőpiacra frissen belépő, családalapítást tervező fiataloknak például más 
információra van szükségük, mint az idősebbeknek. Ugyanígy más információra van szüksége 
a vidéki lakosnak és másra a nagyvárosban élő embernek. A célcsoport a kommunikációs 
csatorna kiválasztásakor is fontos. Azt, hogy műhelymegbeszélést, szeminárium jellegű 
képzést, nyomtatott anyagot, internetes tájékoztatást, vagy ezek valamilyen kombinációját 
választjuk, nagyban befolyásolja, hogy milyen célcsoportot akarunk elérni velük. 

Ismeretátadásra irányuló tervek koncentrálhatnak például az alábbi területekre: 

- multimodalitás és tömegközlekedés munkavállalók számára, 

- multimodalitás és tömegközlekedés olyanok számára, akik korábban nem utaztak 
tömegközlekedéssel, 
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- multimodalitás és tömegközlekedés az idősek számára. 

Gyakran elhanyagolt tényező az oktatás hatása az utazási mód megválasztására. Jelenleg, ha 
a közlekedésről egyáltalán szó esik az iskolákban, az ismeretátadás a biztonságos 
közlekedésre korlátozódik. Jó lenne, ha ezt a szemléletet egy kiegyensúlyozottabb koncepció 
váltaná fel. Fontos, hogy a gyermekekben már óvodáskoruktól kezdve tudatosítsuk a 
fenntartható mobilitás fontosságát. A civil szervezetek számára lehetőség ezen a téren, ha 
proaktívan iskolákat vagy óvodákat vonnak be projektjeikbe. Az utasérdekvédő egyesületek 
például átadhatják ismereteiket arról, hogyan használjuk a tömegközlekedést és hogyan 
kombináljuk azt a kerékpározással. Az inkább környezetvédelmi profilú szervezetek felhívhatják 
a figyelmet a közlekedés és a környezetvédelem közötti összefüggésekre.  

Figyelemfelhívó kampányok 

A tömegközlekedéssel és multimodalitással kapcsolatos tájékozottság javításának további 
bevált módja a figyelemfelkeltés. Különösen a környezeti tudatosság tekintetében érdemes 
figyelembe venni, hogy a USEmobility felmérés eredményei szerint hogyan befolyásolják a 
környezeti tényezők a közlekedési mód megválasztását. A jobb környezeti teljesítmény a 
tömegközlekedés elfogadását a leghangsúlyosabb segítő lágy tényező. A tömegközlekedést 
gyakrabban választó módváltó utazók 36%-a nyilatkozott úgy, hogy a környezetbarát jelleg 
nyomós vagy meghatározó tényező volt utazási szokásai megváltoztatásában. A környezet 
iránti tudatosság szintén hangsúlyos szerepet játszott a kerékpárral vagy gyalog közlekedők 
döntésében (a felmérés résztvevőinek több mint 50%-a szerint) és a felesleges utazások 
elkerülésében (a résztvevők több mint 50%-a szerint) (lásd a D3.6. számú USEmobility 
jelenést). 

A figyelemfelhívó kampányokkal tehát hatékonyan ösztönözhetjük az embereket utazási 
szokásaik átgondolására, és a környezetbarát tömegközlekedés és multimodalitás 
választására. A civil szervezeteknek nemcsak a fenntartható mobilitásra kell figyelmeztetniük, 
hanem a jobb életminőségre és a motorizált egyéni közlekedés már létező alternatíváira is. 
Ezen a téren a civil szervezetek saját kampányokat is tervezhetnek, de más civil szervezetek, 
közlekedési szolgáltatók vagy a közlekedéspolitika tárca által szervezett kampányokhoz is 
csatlakozhatnak. 

Lehetséges témák figyelemfelhívó kampányokhoz:  

- közlekedés és környezet, 

- közlekedés és egészség (mozgáshiány, elöregedő társadalom stb.), 

- lakóhely és közlekedési költségek, 

- kevésbé gépkocsicentrikus várostervezés és területrendezés és megfizethető mobilitás, 

- arculat és fenntartható mobilitás (pozitív vagy „menő“ arculat az gépkocsicentrikus 
mobilitás csökkentése érdekében). 

Tudjon meg többet, tanuljon másoktól! 

A környezetbarát multimodális közlekedés bemutatása a nem tömegközlekedéssel utazóknak 

A délnyugat-németországi Pforzheim térségében számos civil szervezet (többek között a PRO 
BAHN és a Verkehrsclub Deutschland) önkéntesei adnak közérthető tájékoztatást a 
tömegközlekedés használatáról azoknak, akik nem ismerik a rendszert. A tájékoztatás kitér a 
menetrendekre, a jegyárakra, arra, hogyan vegyük igénybe be a tömegközlekedést eszközöket 
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kiránduláskor vagy szabadidős tevékenységeink során, és hogy hogyan kell használni a 
jegyautomatát. A szolgáltatást a lakosokon kívül klubok, óvodák, iskolák. is igénybe vehetik. A 
projektet a helyi Verkehrsverbund Pforzheim-Enzkreis közlekedési egyesület támogatja. 
Részletek: 

http://www.vpe.de/busundbahnteam/busundbahnteam.html és  

http://www.vpe.de/pdf/allgemein/busundbahnteam.pdf  

Ismeretátadás A tömegközlekedés nagykövetei 

2011-ben a TreinTramBus nevű belga utasérdekvédelmi szervezet másokkal együtt elindította 
az „OV-ambassadeurs“ (A tömegközlekedés nagykövetei) projektjét. Úgy igyekeznek rávenni 
az idősebb lakosokat arra, hogy autó helyett válasszák inkább a környezetbarát 
tömegközlekedést (buszt, vonatot, villamost, metrót), hogy műhelyfoglalkozásokat szerveznek 
nekik, ahol tájékoztatást és tanácsokat kapnak a tömegközlekedés használatához. Az előadók 
és a résztvevők azonos korosztályba tartoznak (idős helyi lakosok). 

Részletek: http://www.mobiel21.be/nl/content/ov-ambassadeurs  

A környezetbarát mobilitás ismertetése az iskolai oktatásban 

A fenntartható mobilitást ösztönző, független belga szervezet, a Mobiel 21 az iskolai oktatásban 
felhasználható oktatási csomagokat kínál. A flamand Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Energiaügyi Minisztérium segítségével összeállított csomagok tartalma korcsoportonként 
változó. A témák között szerepelnek a fenntartható mobilitás szempontjai, a környezeti hatások, 
valamint az alternatív közlekedési eszközök és a közlekedési költségek is. Részletek: 

http://www.mobiel21.be/en/content/educational-packages-0  

és 

http://www.mobiel21.be/en/content/educational-packages-1 

Figyelemfelkeltés és a tömegközlekedés arculatának javítása Díjak a tömegközlekedés terén 
bevált gyakorlatokért 

A közlekedési rendszer és az emberek közlekedési szokásai megváltoztatásában 
kulcsfontosságú a változás előnyeinek hangsúlyozása. Az osztrák VCÖ évente oszt ki 
fenntartható mobilitási és hatékony közlekedési díjakat („VCÖ-Mobilitätspreis”). A díj a jó példák 
terjedését szolgálja és széles nyilvánosságot ad a fenntartható közlekedés előnyeinek. 

A német Allianz pro Schiene minden évben díjjal jutalmazza az utazók szerint legvonzóbb 
vasútállomásokat („Bahnhof des Jahres“, vagyis „Az év vasútállomása“ díj) és a 
legbarátságosabb vasúti személyzetet („Eisenbahner mit Herz“, vagyis „Az érző szívű vasutas“ 
díj). A szervezet azt igyekszik felismertetni, hogy a vasút sok esetben sokkal jobban teljesít, 
mint az arculatából gondolnánk, valamint arra ösztönzi a vasúttársaságokat, hogy javítsanak a 
szolgáltatásaikon és kövessék a jó példákat. Részletek: 

http://www.vcoe.at/de/netzwerk/vcoe-mobilitaetspreis  

http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/train-station-of-the-year/  

http://www.allianz-pro-schiene.de/eng/rail-employee-with-a-big-heart/  
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Figyelemfelkeltő kezdeményezések: Díj a környezetbarát mobilitást elősegítő várostervezésért 
/ területrendezésért 

2010 óta jutalmazza díjjal a német Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) 
és a Verkehrsclub Deutschland (VCD) a fenntartható közlekedést elősegítő terveket 
(„Verkehrsplanungspreis”). A cél a környezetbarát közlekedést elősegítő innovatív tervek 
ösztönzése. Részletek: 

http://www.vcd.org/verkehrsplanung.html 

3.4 Hosszú távú ajánlások és gyakorlati példák (2050-ig) 
részletesen 

A USEmobility projektben felkeresett érintett csoportokat (politikai szereplőket, közlekedési 
társaságokat, civil szervezeteket, tudományos és tanácsadói csoportokat) képviselő számos 
szakértő szerint a jelenlegi tudásunk alapján nem könnyű választ adni arra, milyen lesz a 
mobilitás 2050-ben (lásd: D4.4 USEmobility jelentés). 2050 még valóban messze van. Addigra 
rengeteg minden megváltozik és új struktúrák is kialakulnak. 

A közlekedési rendszereink szükséges átalakítása kétségkívül nagy kihívás, hiszen a jelenlegi 
állapot (amelyet még mindig a közúti közlekedés ural), hosszú távú fejlődés eredménye. Rövid 
és középtávú projektekkel nem lehet minden régen meghonosodott struktúrát és szakpolitikai 
megoldást megváltoztatni. Az viszont rendkívül nagy előrehaladást jelentene, ha már most le 
tudnánk fektetni a közlekedés fenntartható fejlődésének alapjait a következő évtizedekre.  

Különösen a keretrendszert és az infrastrukturális tervezést érintő kérdésekben fontos a 
hosszú távú megközelítés. Ezért kell már ma el kezdenie eszmecserébe fognia valamennyi 
résztvevőnek a hosszú távú célokról, mert csak így biztosítható, hogy a rövid és közép távon 
hozott lépések hosszú távon is maximális hatással bírjanak. Kiemelten fontos, hogy a rövid és 
közép távú intézkedések egy jó hosszú távú stratégiába ágyazódjanak. 

Ha 2020-ig következetes lépéseket teszünk a tömegközlekedés-központú szakpolitikai 
keretrendszer, a továbbfejlesztett szolgáltatások és a felhasználói szempontok hatékony 
integrációja érdekében, akkor valamennyi szereplőnek több lesz a lehetősége és koncentrálhat 
a 2050-es új szempontokra. A szolgáltatások fejlesztése és a módváltás ösztönzése továbbra 
is napirenden marad. A forgalomcsökkentés azonban valószínűleg a mainál sokkal nagyobb 
hangsúlyt kap 2020 után. 

Ez nem jelenti azt, hogy 2020 előtt ne kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Sőt, a 
forgalomcsökkentés már ma is fontos vitatéma, és vannak is helyi szinten megvalósult jó 
példák a lakóövezetek forgalomterhelésének csökkentésére. A mai ismereteink alapján ez a 
megközelítés sok változást követel a jelenlegi helyzethez képest, amik beindítása 2020-ig a 
napirenden lesz. 
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3.4.1 Hosszú távú stratégiai ajánlások a „szakpolitikai keretrendszer“ 
cselekvési területen 

3.4.1.1 A mobilitás biztosítása csökkentett forgalom mellett 

Kontextus/relevancia: A forgalomcsökkentés fő szempontjai a rövidebb utazási távolságok, a 
magasabb kihasználtság és a ritkább motorizált utazás. A forgalomcsökkentés tárgyalásakor 
fontos kiemelni, hogy a mobilitás nem azonos a forgalommal. A mobilitás annak a képessége, 
hogy különböző úti célokat elérjünk. Minél több úti célt tudunk tehát elérni, annál mobilabbak 
vagyunk. Ebből a meghatározásból az következik, hogy az úti célok elérése fontosabb, mint a 
megtett út. Így minél rövidebb a megtett út, annál kevésbé van szükség motorizált 
közlekedésre (tehát rövid távon előnybe kerül a kerékpározás és a gyaloglás). Ugyanaz a 
mobilitási szint elérhető nagy és kis forgalommal is. Így tehát a forgalomcsökkentés semmiképp 
nem jelenti a mobilitás csökkentését. 

11. ábra – Stratégiai ajánlás: A mobilitás biztosítása a forgalom csökkentésével 

Paradigmaváltás: Nagyobb forgalom helyett jobb élet minőség 

A közlekedés és a mobilitás fenntartható pályára állításához széleskörű konszenzus 
szükséges. A civil szervezetek szerepe ebben annak elmagyarázása, hogy a közlekedési 
szokások változása nem veszteség, hanem új lehetőségek megnyitása a társadalom számára. 
Ez különösen azért fontos, mivel mindenképpen nagy kihívás úgy csökkenteni a forgalmat, 
hogy közben a mobilitás megmaradjon. 

A mobilitás szempontjából döntő tényező, hogy milyen tevékenységi lehetőségek érhetők el az 
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egyén hatókörzetében. Ha egy társadalom hosszú távon szeretné biztosítani a fenntartható 
mobilitást, akkor nem az egyén hatókörzetét kell növelni, hanem a lakóhelyhez közel eső 
lehetőségek számát kell gyarapítania. Ez a paradigmaváltás nemcsak forgalomcsökkenéshez 
vezet, hanem jó eséllyel javítja a legtöbb ember életminőségét is. Az emberek olcsóbban 
közlekednek, időt takarítanak meg, javul a városi élet minősége, kevesebb földterületet 
használnak, kisebb lesz a zaj és a környezeti terhelés. 

A felesleges forgalom visszaszorításában segít a gyalogos munkába járás, amelynek már most 
kialakult gyakorlata van. Az elöregedő társadalomhoz vezető, jelenleg is zajló demográfiai 
változások, és a (re-)urbanizációs trendek szintén csökkentik majd a hosszas utazás iránti 
keresletet és nagyobb igényt támasztanak majd a lakóhely közelében lévő tevékenységek 
iránt. A fiatalabb korosztálynál már megfigyelhető az értékrendváltozás, új szimbólumok egyre 
nagyobb jelentőséghez jutása. A „mobilitást“ egyre inkább azonosítják a mobilkommunikációval 
és az internettel, és egyre kevésbé az autóhasználattal. 

A gépkocsimentes mobilitás megvalósításához szükség es elérhet őségi 
minimumkövetelmények meghatározása 

Ha az emberek „kompakt városokban“ vagy olyan körzetekben élnek „ahol minden közel van“, 
egyre több lesz az autómentes háztartás is. Ennek eredményeként nő az igény a 
tömegközlekedésre és a multimodális közlekedésre, még ha a forgalom abszolút mértéke 
csökken is. Ehhez a tömegközlekedésen kapacitásbővítésre, az autó nélküli emberek számára 
pedig több multimodális közlekedési lehetőségre (pl. közös autóhasználat vagy telekocsi 
szolgáltatás) van szükség. A civil szervezetek feladata, hogy segítse a politikai döntéshozókat 
és közlekedési társaságokat felkészülni a megnövekedő keresletre. A tömegközlekedési 
szolgáltatások és multimodális lehetőségek szintjét illetően a civil szervezeteknek ösztönözniük 
kell a közlekedéspolitikát, hogy határozzon meg elérhetőségi követelményeket valamennyi 
városi és vidéki körzet számára. Ez a felhasználók és a tömegközlekedési szolgáltatók 
számára is megbízhatóvá teszi a hosszú távú tervezést, és így erre a tudásra építhetik saját 
hosszú távú stratégiai döntéseiket. 

A multimodális mobilitás költségvetési ösztönzése 

A civil szervezeteknek feladata kell továbbá a figyelem felhívása arra, hogy világos és 
következetes árüzenetekre van szükség. Az ingázóknak és a cégautó magánhasználatára 
adott adókedvezményekhez (amelyek elősegítik a város szétterülését) hasonló 
adóintézkedéseket meg kell szüntetni, és helyettük például az autómentes háztartásokat kell 
premizálni. A külső közlekedési költségek internalizálása további hasznos eszköz lehet. 

A gépkocsihasználat csökkentése bizonyos körzetekbe n 

Végül a nem motorizált rövid távú mobilitás ösztönzésével párhuzamosan csökkenteni kell a 
magán autóhasználatot. A magánautókat például részlegesen vagy teljesen ki lehet tiltani olyan 
övezetekből, ahol a tömegközlekedés és multimodalitás már megfelelő elérhetőséget garantál. 
További hatékony eszköz a parkolók számának korlátozása. Ezen a ponton fontos szerep jut a 
civil szervezeteknek. Ők ugyanis hitelesen képviselhetik azt az álláspontot, hogy a kevesebb 
autóhasználat nem „veszteséget“, hanem „modern mobilitást“ és „az életminőség javulását“ 
eredményezi. 
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4. Következtetések  

A felhasználói utazási szokások és közlekedési módválasztások, valamint az emberek 
változásra való hajlandóságának alaposabb megértésével új lehetőségek nyílnak a civil 
szervezetek bekapcsolódására a mobilitás jövőjét érintő döntési folyamatokba.  

A fenntartható mobilitás felé vezető utak kidolgozása olyan strukturális feladat, amely sok 
érintettel szemben támaszt követelményeket. Egyértelmű, hogy elsősorban a politikai 
döntéshozóknak és a közlekedési társaságoknak kell lépniük. A civil szervezetek ugyanakkor 
szintén fontos szerepet vállalhatnak ezen a téren azzal, hogy lendületet adnak a vitáknak és 
akcióznak a környezetbarát multimodalitás érdekében. 

A jelenlegi helyzet (szervezeti fókusz, pénzügyi és emberi erőforrásban rejlő lehetőségek, 
elérhető partnerek stb.) határozza meg a kiindulási pontot, amely civil szervezetenként és 
országonként eltérő lehet. Ez azt jelenti, hogy minden civil szervezetnek saját stratégiát kell 
kidolgoznia arra, hogyan akarnak cselekedni. A civilek hatékonyabb bevonásának alapvető 
elemei azonban minden országban nagyon hasonlók. 

Mindenekelőtt elemi fontosságú a mobilitás jövőjét érintő struktúrákat és döntéshozatali 
folyamatokat befolyásolni kívánó civil szervezetek számára, hogy elfogadják őket a 
közlekedésügyben érdemi szereplőnek. Kulcskérdés számukra, hogy jelen legyenek és 
láthatóak legyenek ezekben a vitákban. Fontos észrevenni a társadalmi párbeszédben 
kínálkozó lehetőségeket. 

A következő kulcsfontosságú elem a koordináció és az integráció. Együttműködve a 
partnerekkel, köztük a közlekedési vállalatokkal és a hatóságokkal nagyobb az esély a sikerre, 
mint a konfrontálódással. Hasonlóképpen növeli a siker esélyét a civil szervezetek 
összefogása.  

Az együttműködésre támaszkodva a civil szervezetek hozzá tudnak járulni a közlekedési 
rendszer kívánatos megváltozásához és támogatni tudják azt a változást, amely egyre több 
embert csábít majd a tömegközlekedési és multimodális eszközök használatára. Alapvető a 
különböző cselekvési területek közötti kölcsönös függőség stratégiai kezelése, és a 
felhasználói kérdésfelvetések és igények érvényesülése. 

 A tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztése mellett olyan koherens szakpolitikai 
keretrendszerre is szükség van, amely nem ösztönzi többé a monomodális gépkocsi-
használatot. Minél jobbak az elérhető tömegközlekedési szolgáltatások, annál fontosabbá 
válnak a lágy és a felhasználóhoz kapcsolódó tényezők. Minden meghozott intézkedést 
világosan kell kommunikálni minden utazónak, a tömegközlekedést használóknak és a nem 
használóknak is. A kommunikációban nem elég a lényeges tényeket hangsúlyozni, fontosak az 
emberek önképét célzó imázsüzenetek, az érzelmek, valamint a környezetbarát multimodális 
mobilitás jelentőségének bemutatása és hangsúlyozása a felhasználók és a társadalom 
egésze szempontjából. Ha az intézkedések miatt nő a tömegközlekedés és multimodális 
kombinációk iránti kereslet, további lépésekre lesz szükség a kapacitás bővítéséhez és a 
innovatív megoldások megvalósításához. 

A környezetbarát multimodális közlekedésre való áttérés tehát egy folyamat. Integrált 
megközelítéssel elérhetjük a fokozottan környezetbarát multimodális mobilitás virtuóz spirális 
fejlődését. 



 

A dokumentum címe: D5.4. számú eredmények: A civil szervezetek bevonására vonatkozó stratégiai ajánlások Kelt: 2013.01.14. 
Fájl: USEmobility_WP5_D5_4_HU_vfinal 
1. függelék 
© USEmobility konzorcium 37 



 

A dokumentum címe: D5.4. számú eredmények: A civil szervezetek bevonására vonatkozó stratégiai ajánlások Kelt: 2013.01.14. 
Fájl: USEmobility_WP5_D5_4_HU_vfinal 
1. függelék 
© USEmobility konzorcium 38 

 

 

 

12. ábra – A környezetbarát multimodális közlekedés közelítésének folyamata 
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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 
emberek a kényelem, a kiszolgálás és a légkör alapján döntenek. 
Külön érdekesség, hogy a tömegközlekedési szolgáltatókkal szemben az autóipar sokkal 
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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. 

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 
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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. 
 
 

 


