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Bevezetés
Ahogy nő a gépjárművek száma, nő a forgalom és az utak telítettsége, valamint a parkoló felületek zsúfoltsága,
lehet a sávokat bővíteni és elkerülő utakat használni, azonban a terelő utak is egy idő után túlterheltekké
válnak. Hazánkban minden második háztartásban van autó, a városokban egyre több a dugó.
A bedugult városokban a közösségi közlekedés is romlik és a légszennyezettség is egyre nagyobb mértékű. Sok
városlakó ezen utóbbi okból külvárosba költözik, de ingázásaik kikerülhetetlenek, ami tovább súlyosbítja ezeket
a problémákat.
Közlekedni kell, azonban dönthetünk milyen eszközt, rendszert használunk és mikor.
A-ból B-be való eljutást telekocsival (carpooling) is meg lehet oldani, vagy közautót, autómegosztást
(carsharing) használva. Az autós és utas számára természetesen fontos, hogy az útját minél olcsóbban,
gyorsabban tegye meg, és ehhez tudjon egy ideális rendszert választani. Az optimalizált autóhasználat miatt
csökken az utak telítettsége, ezáltal kevesebb forgalmi dugó alakul ki.
A közösségi gazdaság, vagyis a javak másokkal történő megosztáson alapuló fogyasztása (shared economy)
hazánkban is megjelent, példát látunk erre a pénzügy, a szállás, az étkezés, az oktatás, valamint az utazás
területén is. A fogyasztói attitűd megváltozik és fontosabb, hogy egy adott pillanatban hozzáférjünk a javakhoz,
mint hogy birtokoljuk őket.

Tanulmányomban a közösségi autózás gyakorlatát a felhasználó szemszögéből vizsgálom, és
leginkább arra keresem a választ, hogy milyen élethelyzetek, közlekedési szituációk adódnak, amire a
közösségi autózás megoldás? Hogyan valósítható meg egy autós utazás, ha az egyénnek nincs saját
autója?
Az egyén különböző élethelyzeteiben más és más megoldást tud választani, kiküszöbölve ezzel a saját
autós közlekedést. Milyen létező fenntartható közlekedési modellek, közösségi autós megoldások
vannak a piacon, amikkel a felhasználók élni tudnak? Milyen működő megoldások léteznek
Budapesten?
Ezen kérdésekre keresem a választ.

1

Élethelyzetek

Rövid vázlatpontokban szedtem az élethelyzeteket, melléjük írva egy-egy közlekedési megoldást
(cégnévvel feltüntetve).

1.1 Autóval nem rendelkezők autós utazási opciói – privát élet, szabadidős
közlekedés
















Budapestről Balatonra szeretnék hétvégén leutazni (18-35 éves korosztály) – telekocsi
(Oszkár, Blabla Car).
Budapestről Balatonra szeretnék utazni a családdal 2 napra (2 felnőtt, 2 gyerek) – autóbérlés
(Avalon).
Belvárosban élek, hétvégi nagybevásárlást tervezek, kisfurgonra van szükségem – autóbérlés
(Avalon).
“Szedd magad!” akció van 10 km-re egy gyümölcsösben, nagy mennyiséget tervezek
hazavinni – autóbérlés (Avalon).
Elegáns helyre megyek, rövid távolságot teszek meg városon belül, nem szeretnék
tömegközlekedési eszközt használni – taxi vagy annak közösségi változata, a mobiltelefonon
rendelhető, nem hivatásos alkalmi szolgáltatás (Uber).
Késő este gyorsan szeretnék hazajutni (5-10 perc utazási idő) – taxi vagy annak közösségi
változata, a mobiltelefonon rendelhető, nem hivatásos alkalmi szolgáltatás (Uber).
Egy nagy küldeményt fel kell adnom a postán – taxi, vagy annak közösségi változata, a
mobiltelefonon rendelhető, nem hivatásos alkalmi szolgáltatás (Uber).
Csomagot kell eljuttatnom a város másik pontjára – taxi vagy kerékpáros áruszállítás (Hajtás
Pajtás, Cargonomia)
El kell mennem a város másik végén lévő rendelőbe, miközben alig bírok ráállni a lábamra taxi vagy annak közösségi változata, a mobiltelefonon rendelhető, nem hivatásos alkalmi
szolgáltatás (Uber).
Gyerekkel és nagy csomaggal el kell jutnom a pályaudvarra – taxi vagy közautó.
Szeretnék Dubrovnikba elutazni, de nincs autóm – nemzetközi telekocsi rendszer (BlaBlaCar)
Szeretem a trendi, új dolgokat kipróbálni a barátaim is használják a rendszert – villanyautós
közautó (AutoLib).
Munka után péntek este szeretnék lejutni az Ördögkatlan fesztiválra, Palkonyára egy
koncertre – telekocsi (Oszkár).

1.2 A cégnek nincs saját autója – üzleti élet




Olyan a munkám, hogy minden nap három-négy hely között ingázom a
városban,
tömegközlekedéssel
túl
sok
időt
veszítenék,
viszont
saját
vagy céges autóval gond lenne a parkolás – városi bérelt autó (Car2Go, AutoLib).
Egy ebédkiszállítással foglalkozó cég egy rövid távolságra egy elektromos közautót használ
(nem kell annyi saját céges autót fenntartani) – városi bérelt autó (Car2Go, AutoLib).

1.3 Autótulajdonos hivatásforgalmi és mindennapi (munkába járás, vásárlás),
valamint sportcélú - és szabadidős közlekedése












Belvárosban lakom és közel van a munkahelyem, így kis távolságot kell csak megtennem, az
autóm pont szervizben van – elektromos közautó rendszer (AutoLib, Car2Go).
Az agglomerációból a központba be kell jutnom egy vásárlásra - magántaxi/elektromos
kisautó.
Az autóm nem elég nagy, hogy az építkezési anyagokat el tudjam vinni a nyaralómba –
Avalon bérelt furgon.
Spórolni szeretnék az üzemanyagköltséggel – telekocsi (Oszkár, BlaBlaCar).
A gyerekem hajnali edzésre jár a távoli uszodába több osztálytársával, és hogy ne kelljen
nekem és szülőtársaimnak mindig korán kelnünk, közös telekocsizást szerveztünk meg.
Nagyon stresszes és fáradt vagyok a munka után, a héten nagyon sokat vezettem, hétvégén
vidékre kell utaznom, ez egy hosszabb táv, szívesebben lennék utas és beszélgetnék közben
idegenekkel, ismernék meg új embereket – telekocsi (Oszkár, BlaBlaCar).
Nehezen találok parkolóhelyet a belvárosban, szeretném ezt kiküszöbölni – villanyhajtású
kisautó.
Rendszeresen ingázom a lakhelyem és a munkám között, a munkatársaimmal egy kerületben
lakunk – “telekocsis” autó.
Felsőfokú végzettségem van, környezettudatos vagyok, saját gépjárműhasználat költségével
tisztában vagyok, olcsóbb bizonyos esetekben a közautó használat – bérelt villanyautó.
Gyermekemet egyedül nevelem, nincs lehetőségem egy saját autót tartsak fenn, ha hétvégén
a nagyszülőket látogatom meg – telekocsi.

2 Létező megoldások a piacon a saját autó kiváltására
2.1 Közautó rendszerek (carsharing)
A közautó egy előzetes regisztráció után bárki számára hozzáférhető. Az autókölcsönzésnél
rugalmasabb, ugyanis nincs szükség minden egyes használat előtt szerződést kötni. A közautórendszereknek számos típusa és üzemeltetési modellje terjedt el, amelyek alkalmazása elsősorban a
település nagyságától és a népesség jellemzőitől függ. Az állomások között megtehető utazások és a
járművek tulajdonviszonya szerint a közautó rendszereknek az alábbi osztályait különböztetjük meg
(3. ábra):


Oda-vissza utazás (Round-trip): az utazás kiinduló állomására kell visszavinni a járművet az
utazás befejeztével. Ilyen rendszer működik például Salzburgban (ZipCar), Budapesten
(Avalon).
o

Sok, alkalomhoz illően választható típusú gépjárművel szolgáltat.

Fix parkolóhelyekkel megvalósítható automatizált autóbérlés, inkább több órás/napos
bérlésre használják. Alváltozata a személyes autómegosztó program (Personal Vehicle Share
Program, PVSP) vagy egyenrangú kapcsolat (peer-to-peer): alapvetően egy oda-vissza utazós
rendszer, de a járművek személyi tulajdonban vannak. Ebben az esetben a szolgáltatónak
közvetítői szerepe van. Ilyen rendszer működik például Chicagóban (Getaround).


Állomáshoz kötött (Station based): függetlenül a kiinduló állomásától, bármelyik állomása,
parkolója lehet végállomás is. Ilyen rendszer működik például Párizsban (AutoLib) és
Berlinben (Multicity).



Kötetlen (Free-floating): nincsenek állomások, helyette a városon belül ki van jelölve egy
zóna (home zone), és azon belül bárhol le lehet állítani a járművet az utazás befejeztével. A
szolgáltatás igénybevétele során el lehet hagyni a zónát. Ilyen rendszer működik Bécsben
(Car2Go).

2.2 Telekocsi rendszer
Van egy autós, aki utazik A-ból B-be, és van üres hely a kocsijában. A költségek megosztása fejében
hajlandó elvinni akár idegent is, aki valahol az útvonalán indul, és az úti célja is az útvonalán van. A
telekocsi-szolgáltató közvetít az autós és a lehetséges utasok között. Ahogy fejlődik a
számítástechnika, uralkodóvá válik a mobilnet, úgy zsugorodik össze a telekocsi-szolgáltatás térben
és időben. Ma már a munkába és iskolába járást is képes kiszolgálni. A telekocsi szolgáltatáshoz
történő csatlakozáshoz egyfajta attitűd kell, nyitottság, ökotudatos szemlélet és rugalmasság.
Külföldön a telekocsi rendszernek vannak táblával jelzett találkozási pontjai (ld. 1. ábra: német
közlekedési tábla), amik gyalogosan, tömegközlekedéssel vagy bérbiciklivel könnyen
megközelíthetők, és ahol az utas beülhet, kiszállhat a “telekocsi autóból”.

1. ábra: P+M (parken und mitfahren) tábla

2. ábra: A telekocsik egy külön sávot használhatnak
(2+ lane)

3 Rendszertípusokra céges példák
3.1.1 Car2Go – közautós szolgáltatás
A Car2Go 2008 óta működik, jelenleg a világ 9 országában, 30 városban szolgáltat (mint például
Berlin, Frankfurt, Róma, Amszterdam, Miami, Vancouver, Koppenhága, Bécs, Stockholm) egymillió
ügyfélnek. A járművek kétszemélyes, többnyire benzines Smartok, melyeknek méretei miatt könnyű
a parkolás. Kötetlen rendszerben működik : bárhol felvehető és letehető az autó (mindössze kártya
és okostelefon szükséges hozzá).

3. ábra: A Car2Go parkolása

3.1.2 AutoLib – közautós szolgáltatás
Az AutoLibben most összesen 2900 elérhető villanyautó van, Párizs belvárosában és
agglomerációjában összesen 883 állomás áll rendelkezésre, a felhasználók száma már elérte a 60
ezret 2011 decembere óta1. Minden állomása tömegközlekedési csomópontokon található, így más
közlekedési eszközökkel össze lehet kapcsolni az utazást, logikusan tervezhető és használható a
rendszer. Az autót mindig a parkolóállomásokra kell visszavinni, ahol a töltőoszlopok is
megtalálhatóak. Mivel sok parkolója van a városban, mindig lehet találni egy-egy üres helyet a kijelölt
helyszínen.
Olyanok is használják, akiknek van autójuk, mert közeli távolságra megéri.

4. ábra: Az AutoLib autója

3.2 Multicity
A Multicity az első elektromos közautós rendszer Berlinben, a flottája Citroen C-Zero villanyautókból
áll, melyek elérhetőek bármikor.Közös megállapodás született a Multicity, a Flinkster és e-Flinkeset,
valamint a Call a Bike között. Így a Multicity felhasználói közös előnyökhöz jutnak (pl. árkedvezmény a
rendszer regisztrációjakor). Ajánlott a töltőpontoknál parkolni, de nem kötelező. Berlinben bárhol
simán leállítható, de Berlinen kívül ugyanolyan autónak számít, mint a többi, külön fizetni kell a
parkolásért.

5. ábra: Multicity a Flinkster autó és a Call a Bike kerékpár

1

http://iho.hu/hir/velib-utan-autolib-111009

3.3 Avalon Car(e)Sharing
Az Avalon Rent A Car(e) a hagyományos autóbérlési üzletág neve, a közösségi autó az Avalon
Car(e)Sharing üzletágban működik. A közautó szolgáltatás flottájában a kiskategóriástól egészen az
áruszállító furgonig minden megtalálható.

A tömegközlekedőket különféleképpen ösztönzik, hogy az autóbérlést kipróbálják, használják.

6. ábra: Tervezhető közautó pár órára BKV bérlet mellé rendelkezők számára

3.3.1

Üzleti közautózás

A cégek költségmegtakarítás céljából a „kulcsos autókról2” átállnak a közautó rendszerre. Fontos a
cégek számára, hogy az irodaházuk előtt legyen elérhető parkoló autó. A Bosch Kft.-nél már működik
a rendszer, Avalon autók parkolnak az irodaház előtt.

7. ábra: A Bosch székház előtt parkoló Avalon Opel Corsák

2

A kulcsos autó vagy pool car, amit előre bejelentve bizonyos feltételek mellett elvihet egy munkatárs
szigorúan üzleti ügyben.

Európai szinten sok önkormányzat, minisztérium és más közintézmény is felismerte már a közautórendszerekben rejlő lehetőségeket. A szolgáltatás igénybevételével akár 30%-os flottaköltségmegtakarítást tudtak elérni.

8. ábra: Optimalizált közautó-használat

3.4 Oszkár
A telekocsizás célja, hogy az utazni kívánó autósok felajánlhassák szabad helyüket, azaz útitársat találhassanak
költségeik csökkentése, vagy egy jó hangulatú közös utazás érdekében. Másrészt, az utasok találhatnak a
lassúbb és "változatosabb" színvonalú tömegközlekedés helyett (mellett) olcsóbb, gyorsabb és rugalmasabb
utazási formát! Weboldalon lehet regisztrálni, a benzinköltség előre fel van tüntetve, és amikor az utas egy utat
lefoglal, utána az autós telefonszámát megkapja. Az utas egyeztet helyszínt, hogy hol legyen a kiindulási pont.
Nyáron fiatalok körében közkedvelt utazási forma, könnyen el lehet látogatni egy-egy fesztiválra vagy hétvégén
a Balatonra telekocsival. A tapasztalatok alapján gyorsabb, kényelmesebb, olcsóbb, mint a vonat.

9. ábra: Keresési mező kitöltés

10. ábra: Utazási találatok: autós, benzinköltség, egyéb értékelések

3.5 Uber


Uber taxiszolgáltatás: számítógépes, okostelefonos diszpécserszolgálattal működő, nem
hivatásos alkalmazottakkal vagy vállalkozókkal dolgozó szolgáltató. Kisebb költségei révén
olcsóbb, mint a hagyományos taxi. Miután a hagyományos taxiszolgáltatás versenytársa, sok
országban komoly feszültséget gerjeszt a megjelenése.

Az Uber egy telekocsi rendszer, ahol a hangsúly eltolódott a szívességi személyszállításról a nyereségorientált személyszállításra. A megvalósítás technikai szempontból abban tér el a hagyományos
telekocsi-szolgáltatástól, hogy valós időben, azonnal összehozza az autóst és a reménybeli utast egy
mindkettőhöz közel lévő ponton. Vagyis a használatához a legmodernebb technikára, okostelefonra
van szükség. Az alkalmazás remek példája a feltörekvő közösségi gazdaságnak, ahol a közösség együtt
hoz létre egy hatékony szolgáltatást a mobiltechnológia segítségével.

11. ábra: Felhasználói kép az Uber alkalmazásról

Az alkalmazás adatai a Google Play oldalon
Letöltések száma: 5 000 000

3.6

A közautó-rendszerek országonkénti eloszlása

Azon országok közautós cégeit gyűjtöttem össze, ahol a Climate KIC-nek regionális központja van. A
pionírok, ha ott fognak tartózkodni, ismerjék a közautó rendszereket és tudják is használni, szükség
esetén.









Németország: Bundesverband CarSharing, Flinkster, Car2Go, DriveNow, Multicity, citeecar,
Stadtmobil, book-n-drive, Quicar, teilAuto, Cambio, Drive, Greenwheels, Hertz 24/7,
Ford2Go, Share a Starcar, Autonetzer, Tamyca, Stattauto München
Olaszország: Car2Go, Enjoy, Iniziativa Car Sharing
Hollandia: Greenwheels, SnappCar, MyWheels, WeGo, Car2Go
Spanyolország: Social Car Madrid, Bluemove Respiro; Barcelona Avancar
Anglia: City Car Club, Car2Go, easyCar Club, Rentecarlo, Hertz On Demand
Lengyelország: FleetPloand
Magyarország: Avalon

3.7 Intermodalitás
A közösségi autózás jól kiegészíti a tömegközlekedést (pl. ha a vidéken a vasútról leszállva elérhető
egy közautó-szolgáltatás a pályaudvar parkolójában). A telekocsi- és közautós rendszerek lehetővé
teszik az autók nagyobb kihasználtságát, városi és mikro szinten is kedvező környezeti hatásuk van
(kevesebb széndioxid-kibocsátás, kisebb dugók) és társadalmi (új, rugalmasabb munkalehetőségek)
szempontból is3.
A különböző rendszerek nagyon jól tudnak egymás mellett fejlődni, jó példa erre Berlin, ahol két
különböző közautó-rendszer egyszerre tudja növelni felhasználóinak számát (Car2Go és a Multi City
Carsharing). A Multicity, a Flinkster és e-Flinkeset és a Call a Bike közös megállapodása
eredményeképpen a Multicity regisztrált tagjai jogosultak a Flinkster járműveket és a Call a Biker
kerékpárjait használni.

4 Az utazási igények tipizálása és a lehetséges kiszolgálási
módok
4.1 Telekocsi, közautó rendszer kiválasztását befolyásoló tényezők:












3

Időtényező:
o rövid táv: 5-15 perc,
o közép táv: 1-3 óra,
o hosszabb táv: 1-2 nap
Megtett út:
o rövid táv: 5-10 km,
o közép táv: 10-20 km,
o hosszabb táv: 25 km felett
Rugalmasság:
o kis rugalmasságúnak tekintem azt a szolgáltatást, amikor hosszabb utazással tudok
eljutni a közautó parkolójába;
o nagy rugalmasságúnak tekintem azon szolgáltatásokat, amelyek szinte azonnal
rendelkezésemre állnak, amikor igényem van rájuk.
Környezeti terhelés: a közautózásnak különösen környezetbarát változata, ha a flotta
villanyautókból áll, hiszen azoknak kisebb a környezetterhelése mint egy benzinesé vagy
dízelé.
Parkolóhely:
o fix: állomáshoz kötött,
o rugalmas: bárhol felvehető, lerakható: kötetlen.
Ár: fontos befolyásoló tényező az adott szolgáltatás ára
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4.2 A telekocsi és közautós rendszerek összehasonlítása
Az 12. ábrán a közautó és a telekocsi rendszereket hasonlítom össze a fent említett tényezők alapján.
A koordinátarendszer merőleges tengelyén az utazási idő és megtett táv áll. Egy tengelyre tettem,
mert növekedésük egyenes arányos egymással.
Az Avalon autókat 3-4 órára, míg a hagyományos bérautóit átlagosan 6 napra szokták elvinni. Az
Oszkár telekocsi rendszerét főleg hosszabb távolságra külföldi utazás során vagy a fővárosból vidékre
utazáskor veszik igénybe, de erősödik a használata Budapest és az agglomerációs települések között
is. Itt, ha napi ingázásról van szó, és az utas, valamint a sofőr egymásra talál, akkor lehet, hogy a
telekocsi rendszert kizárva, személyesen megállapodnak az utazási feltételről és az utazás már nem
kerül online regisztrálásra. Az Ubert mint taxizás helyetti alternatívát rövid időre és távra használják.
A legrövidebb utakat a városi bérleti rendszerben működő kis autókkal teszik meg pl. az AutoLib és a
Car2Go előfizetői. Ezen flottáknak mind van villanyautója (amit zöld járművel jelöltem).
A bérleti rendszerben lévő autót használat előtt pár nappal lefoglalom, majd fix állomásán kell
felvennem. A telekocsis utazást is legkésőbb pár órával az utazás előtt le kell foglalnom, és a sofőrrel
egyeztetnem kell a beszállás helyszínéről. A “magántaxi” esetében taxira van szükségem, és ahelyett,
hogy egy taxitársaságot hívnék fel, az Uber alkalmazáson keresztül foglalok egy utat.
Az elektromos városi autók használatát tartom a legalkalmasabb utazási formának abban az esetben,
ha utcán sétálva rögtönzött módon bérlek egy autót. Látom azt, hogy most gyorsabb lenne eljutnom
az utazási célomra, ha a szemem előtt parkoló közautót választom. Bérlés előtt ellenőrzöm, hogy
szabad-e, nincs-e rajta foglalás, ha nincs, máris ki tudom nyitni ajtaját és utazhatok vele.
A „free floating” vagy kötetlen parkolásnál a parkolóhely flexibilis, bárhol elhelyezhető. Ezzel
szemben az állomáshoz kötött modellekben a bérelt autókat a fix parkolóhelyeikről kell elhozni és
visszavinni.

12. ábra: Közautós rendszerek és telekocsi rendszer összehasonlító ábrája és piaci rése
(az idő, megtett táv, rugalmasság és parkolási lehetőség függvényében)

4.3 Piaci rés
Az egyén különböző élethelyzeteiben más és más megoldást tud választani, kiküszöbölve ezzel a saját
autós közlekedést. Budapesten működő Avalon közautós, az Uber magántaxi és az Oszkár, ill.
BlaBlaCar telekocsis rendszereken túl van egy piaci rés.
A niche több száz villanyautóból álló közautó-rendszer, mely jelentősen megkönnyítheti a belvárosi
közlekedést és csökkentheti a parkolási nehézségeket. Ez a szolgáltatás bármikor megjelenhet a hazai
piacon a párizsi AutoLib, a bécsi Car2Go, a berlini MultiCity mintájára (természetesen a külföldi
rendszerek adaptációjakor a helyi adottságokat mindig figyelembe kell venni), vagy az előnyös
tulajdonságok ötvözeteként egy új modellben.

4.3.1 Miért éppen villanyautó?
A hazai nagyvárosok közül a mintegy 1,7 millió lakosú Budapest szennyezett levegője érinti a legtöbb
embert (ld. bővebben: 7.3 melléklet). A főváros földrajzi adottságai miatt is a káros anyagok a
megrekednek a lakott területeken. Épp ezért egy közautó rendszer kiépítésekor ajánlott olyan
villanyautó flottát használni, amelynek a környezeti terhelése kisebb, mint a robbanómotoros
autóké.

4.4 GreenGo Car Europe Kft.
Budapesten a GreenGo Car Europe Kft. törekvése egy 100%-ig elektromos közautó rendszer
kialakítása. 6-10 különböző autótípusból álló flottájukat úgy tervezik, hogy alkalmazkodni tudjon a
folyamatosan változó piaci igényekhez, felhasználói szokásokhoz. A széles paletta remekül szolgál
nevelési célokat, a tudatos döntést elősegíti egy autóvásárlás esetében.
A közautós rendszer a kötetlen és az állomáshoz kötött modell ötvözeteként jelenik meg. A
flottaállomány egy része bárhol letehető lesz, akár adott zónán belül, a másik része pedig
meghatározott parkolóhelyeken, ott, ahol a töltési oszlopok is megtalálhatóak. Kiküszöbölendő azt,
hogy a villanyautókat alacsony töltési szinttel tegyék le a felhasználók, bónusz pontgyűjtéssel,
“bónusz percek“ösztönzik majd őket arra, hogy töltőállomásnál hagyják.
A flottaállomány hatékony működtetéséhez, üzemeltetéséhez és a rendszer irányításához komoly
flottamenedzsment rendszer kell. A parkoló autók helyzetének figyelését például GPS-sel fogják
megoldani.
Az elektromos autóknak a szolgáltatási területen nyilvános töltőhálózatot építenek, a
töltőoszlopoknál minden elektromos járművet tölteni lehet majd. A rendszer ezzel is elősegíti az
elektromos járművek elterjedését Magyarországon, kiemelve annak közösségi és közhasznú oldalát.

A flotta gerincét a Renault Twizy adja, amely egy kicsi, formatervezett, feltűnő megjelenésű jármű,
segíti felhívni a figyelmet a városi közösségi autózásra, az elektromos járművekre, népszerűségüket
támogatva. Ha egyre több a felhasználója például egy felszínen parkoló villanyautós közautó
flottának, akkor ez a legjobb marketing. “Ha látom, hogy más is használja, akkor én is szeretném
kipróbálni.”

13. ábra: Renault Twizzy

5 A telekocsizás és közautózás népszerűsítése Budapesten
5.1 Ösztönzők
5.1.1 Közlekedési szolgáltató
A közlekedési szolgáltató (pl. BKV) a saját információs anyagaiban (menetrend, információs füzet,
weboldal) tüntesse fel a közautó és telekocsi információkat.

5.1.2 Törvényi szabályozás
A törvényhozás szabályozással, adózási szabályokkal segítse ezeknek a telekocsis és közautós
módoknak az elterjedését (pl. KRESZ módosítás, adókönnyítés az egyéb autókhoz képest). Az
önkormányzat helyi szabályozással segítse őket a parkolási rend átalakításával és a telekocsi
találkozási pont táblák közterületen való elhelyezésével.

5.1.3 Önkormányzati, kormányzati flotta
A közautók tömeges elterjedését az önkormányzati flottaigény jelentheti, vagy ha a kormányzati
alkalmazottak a taxizás helyett ezt választják.

5.1.4 Megkülönböztető jelzés
Fontosnak tartom, hogy egyértelmű jelzést kapjanak a környezetbarát közlekedési megoldások. Az
utca embere is lássa (pl. villanyautók megkülönböztethetősége zöld rendszámmal) és találja
vonzónak. A telekocsis rendszerek megállóhelyeire pedig közúti táblákat rakjanak.

5.1.5 Jogszabályi ösztönzés, állami és önkormányzati támogatás villanyautók esetében
Legyen egy kiterjedt villany töltőállomás hálózat különböző töltő oszlopokkal. Az elektromos autóval
rendelkezők ingyen parkolhassanak a kijelölt területen, a buszsáv használatát tegyék lehetővé időbeli
és darabszámbeli korlátozás mellett a fizető övezetekben a várakozási díj kifizetése alól
mentesülhessenek, biztosítsák az útdíj fizetés kötelezettség alóli mentességet és kapjanak behajtási
engedélyt a korlátozott vagy védett területre. 4

5.1.6 Kooperáció másik rendszerrel
A Bubival való együttműködés valósuljon meg a közautós-telekocsis rendszerrel, egy regisztráció
során mindkét rendszer váljon használhatóvá. A közautós rendszernek legyen lehetősége egy
többletszolgáltatáshoz (pl. szállítással) kapcsolódni.
4

Ezeket a javaslatokat a Levegő Munkacsoport nem támogatja. A Levegő Munkacsoport véleménye szerint a
buszsávok védelme már ma is hagy némi kívánnivalót maga után. A gond az, hogy nemcsak a villanyautópártolók néznek vágyakozva a buszsávra, hanem a turistabuszosok és a közautós vállalkozások is. Ha egy
kategóriát beengedünk, akkor bizonnyal egy másik csoport is talál magának nehezen cáfolható ürügyet arra,
hogy akadályozza a buszokat a haladásban, a megállóba való beállásban. Továbbá a villanyautók számának
növekedésével a buszsáv egyre kevésbé nyújt majd valódi forgalmi előnyt az autóbuszoknak. Ez komoly
hátrányt jelent majd a tömegközlekedésnek és évente akár milliárdokban mérhető veszteséget a BKV-nak.
Ugyanakkor – legalábbis a fővárosban – sokkal több ember ellenszenvét vívná ki a villanyautózással szemben,
mint ahánynak a támogatását elnyerné (lévén, hogy sokkal többen utaznak tömegközlekedéssel, mint bármikor
is fognak villanyautóval az elkövetkező évtizedekben).
Parkoláskor a villanyautó is helyet foglal, aminek ára van, amit a használóval meg kell fizettetni. Az utakat is
használják a villanyautók, és már most óriási kedvezmény számukra, hogy nem fizetnek a felhasznált áram után
jövedéki adót, pedig ebből is kell(ene) az utakat fenntartani, üzemeltetni, felújítani.

6 Mellékletek
6.1 Személyközlekedési módok összehasonlítása

14. ábra: A személyközlekedési módok összehasonlítása az utazás rendszeressége, utazási távolság és a helyszín
alapján

6.2 Férőhely-kihasználtság

15. ábra: Férőhely-kihasználtság a futási idő függvényében a közautó és telekocsi rendszerében, ezen rendszerek
összekapcsolása 5
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Csonka Bálint, Car-sharing rendszerek értékelő elemzése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, 2014
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