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Közlekedéspolitika

A modal split alakulása Kelet-Európában
Kelet-Európa országcsoportjai és országai közlekedésének alágazati szer
kezetében (modal split) a Nyugat-Európához való felzárkózás, közeledés 
évtizedek óta változó formában és mértékben valósul meg. A ritkán lakott, 
nagy területű Oroszországban, de Ukrajnában, valamint a kis területű bal
ti oiszágokban is a közúti közlekedés térnyerése ellenére tart még a vasúti 
dominancia, amíg a többi volt szocialista ország a tkm-teljesítmények alap
ján  már elütött az un. gépjárműkorszakba.

Dr. Erdosi Ferenc
E-mail: erdosi@rkk.hu

A személy- és teheráru-szállítások alágazatonkénti rész
aránya (modal split) az adott alágazatnak a közlekedési 
rendszerben elfoglalt helyét és az adott ország gazdasá
gában játszott szerepét is meghatározza. A különböző 
közlekedési alágazatok fejlettségét, egymáshoz viszo
nyított arányát a természeti adottságokon (pl. tenger
part, hajózható folyóvíz, domborzat stb.) kívül az adott 
ország területének nagysága, a népsűrűség, a társadal- 
mi-gazdasági fejlettség, valamint a termelési struktúra, 
a telephelyek térbeli elhelyezkedése és egyre inkább a 
közlekedéspolitika is befolyásolja.

A közlekedés alágazati összetételének meghatározását 
és az egyes kategóriák összehasonlíthatóságát rendkívül 
megnehezítik a vizsgált országok (nemzeti statisztikai), 
az Európai Unió (Eurostat) és a világszervezetek (nem
zetközi) adatszolgáltatásában a fogalmak értelmezésé
ben, az alágazatok számában és az adatok részletezésé
ben még mindig meglevő nagymértékű különbségek. 
Az adatszolgáltatási zűrzavart tapasztalva az EU tagor
szágokra vonatkozóan a közösségi statisztikák adatait

vettük alapul (1, 2, 4. táblázat), míg a többi országbeli 
helyzet feltárásához a nemzeti statisztikák adatait hasz
náltuk-esetenként más (autentikusabbnak bizonyult) 
forrásból nyert adatokkal korrigálva (3. táblázat).

A KÖZLEKEDÉS ALÁGAZATI SZERKEZETBELI 
KÜLÖNBSÉGEINEK MÉRSÉKLŐDÉSE NYUGAT- 
ÉS KELET- (KÖZÉP ) EURÓPA KÖZÖTT AZ 
UTÓBBI ÉVTIZEDEKBEN

A közlekedés alágazati szerkezete még 1970-ben is 
igen drasztikusan különbözött Nyugat-Európa (az egy
szerűbb összehasonlíthatóság kedvéért a későbbi EU 
15-ök) és Kelet-Közép-Európa (pontosabban a 2004- 
2007-ben az Unióhoz csatlakozott 12 ország) között. 
1970-ben a tkm-teljesítrnényből a mi régiónkban még 
több mint háromnegyed arányban részesedett a vasút, 
miközben „Nyugaton” már csak az egyhaimadát tette 
ki. A „Kelet” akkor a belvízi és a csővezetékes szállítási 
mód teljesítmény arányaiban is erősen elmaradt „Nyu
gattól” (1. táblázat).

Avasútkorszakból az autókorszak felé való elmozdulás 
már az államszocialista korszakban megkezdődött, és 
bár két évtized alatt a közúti szállítás aranya megkétsze
reződött, a vasút még 1990-ben is megőrizte abszolút

1. táblázat: Az EU 15-ök és a 2007-ig csatlakozott 12 ú j kelet-európai uniós tagállam teheráru-szállítása 
alágazati szerkezetének változása, 1970-2005 (a tonnavolumen alapján) 19, valamint a szerző számítása]

Közlekedési
alágazat

1970 1980 1990 2000 2005
EU 15

%
+12
%

EU 15
%

+12
%

EU 15
%

+12
%

EU 15
%

+12
%

EU 15
%

+12
%

Közúti 52,0 13,7 59,9 21,9 68,0 30,3 74,6 51,2 77,0 79,1
Belvízi 10,8 4,8 9,2 8,3 8,0 7,7 6,9 7,0 6,6 10,1
Vasúti 30,2 78,3 24,2 67,6 18,7 59,9 13,8 39,9 11,9 8,9
Csővezetékes 7,0 3,2 6,7------ ------- 2,2 5,3 2,1 4,7 1,9 4,5 1,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

+ a 2004—2007-ben csaüakozott kelet-európai 12 ty EU-tagország (közöttük az elhanyagolható Málta és 
Ciprus) együttesen -  a tengerhajózást figyelmen kívül hagyva
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Közlekedéspolitika
vezető szerepét a közel 60%-os részarányával. A vas
út „trónfosztása” a rendszerváltás után következett 
be a szállítókkal szemben támasztott teljesen új szer
kezetű szállítási igények széles körben történt meg
jelenésével (1. ábra). Olyannyira, hogy 2000-re már 
a közúti közlekedés jutott vezető szerephez, a vasút 
pedig bő egyharmadnyi részarányra szorult vissza, 
de még így is közel háromszor akkora arányt repre
zentált, mint az EU-15-ökben. Századunk első évti
zedének derekára bekövetkezett az a fél évszázaddal 
ezelőtt még elképzelhetetlen helyzet, hogy a tágabb 
értelemben vett Kelet-Közép-Európában a teherau
tók a teljes szállítási teljesítményből már valamivel 
nagyobb hányadot reprezentálnak, mint az EU 15- 
ökben és a vasút részaránya ma már „Nyugaton” né
mileg magasabb a kelet-közép-európainál. Közben a 
belvízi szállítás részarányában is felülmúlta a Kelet a 
Nyugatot, viszont a csővezetékes szállítás teljesítmé
nyében még mindig nagy az elmaradás Keleten (1. 
táblázat).

A rendszerváltás óta a közúti szállítás részesedése te
kintetében a Prognos (2002) előrejelzése szerint, ha 
lassan is, de közelebb kerül térségünk az EU 15-höz. 
Az előzőekkel ellentétben a vasúti közlekedésben 
2010-ig jelentős és gyors pozícióvesztéssel számol
tak Kelet-Európában, miközben az EU 15-ben a már 
évtizedek óta az ’/ hányad lényegében változadan 
marad, sőt a rigorózus politikai hatások következté
ben még 1 százalékpontnyi növekedést is elkönyvel
hettek.

A századunk elején készült prognózis szerint a 2002 és 
a 2010, illetve 2015 közötti időszakban az EU 15 térség
ben már leáll a közúti szállítás további térnyerése, sőt 
2010 és 2015 között némi aránymérséklődéssel lehet 
számolni, és a vasúti közlekedés részaránya 2015-ben 
újra eléri az 1998. évit, a belvízi arány pedig nem válto
zik. Ezzel szemben Kelet-Európában még 2002 és 2010 
között is tovább növekszik a közúti szállítás súlya a vasút 
rovására (miközben a belvízi szállítás aránya nem válto
zik). Viszont 2010 és 2015 között a közúti szállítás tér
nyerése megáll, ennek megfelelően a vasúti és a belvízi 
szállítás aránya is változatlan marad századunk második 
évtizedének első felében (2. táblázat).

Kelet-Európán belül a rendszerváltás utáni 1990-2006. 
évi időszakban a legtöbb országban a személyközleke
dés kisebb mértékben csökkent, mint a teherszállítás. 
A társadalmi átalakulás és a gazdasági szerkezet változás 
kereslet oldalról főként a teheráru szállításra volt ked
veződen -  esetenként drasztikus csökkenéshez vezető
-  hatással, míg a személyközlekedésen belül a töme
gessé vált munkanélküliség következtében inkább csak 
a (jobbára közforgalmi eszközökkel végzett) .hivatás- 
közlekedést” befolyásolta érzékenyebben, de a lakos
ság egyéb tevékenységével kapcsolatos (nagyobb részt 
személyautókkal történő) helyváltoztatásokat csak jó 
val kisebb mértékben.

Azokban az országokban azonban, ahol igen magas 
rátát ért el a munkanélküliség, viszont a teheráru szállí
tások nagy részét a növekvő nemzetközi tranzit teszi ki,

1. ábra; Tíz EU-hoz csatlakozott volt szocialista ország vasúti teheráru-szállításának alakulása (tkm-teljesít- 
mények alapján) 1985 és 1997 között [2]

-----------  Bulgária
.............Csehország
-----------Szlovákia
-----------  Magyarország
-----------  Lengyelország
■ •■■■■ Románia 
-----------  Szlovénia

-----------  Baltikumi 3

------ 1-----------1---------- 1-----------1-----------1---------- 1-----------1-----------------------------------------------------------
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
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Közlekedéspolitika
előfordul, hogy a közösségi személyközlekedésbeli visz- 
szaesés nagyobb arányt ért el az 1990-es években, mint 
a teheráru szállításé.

Az átlagosan jóval rövidebb utazásokra igénybevett 
autóbusz közlekedésnek már 3-5 évtized óta több az 
utasa mint a vasútnak, de az utaskm-mutatóban a leg
több országban csak 1-2 évtized óta vezet a helyközi/ 
távolsági buszközlekedés. A vasút primátusa a leghosz- 
szabb ideig a FÁK országokban érvényesült Azonban 
a 21. sz. elejétől még a közforgalmú közlekedésben 
hagyományosan erősen a vasútra hagyatkozó Belarusz- 
ban is megelőzte az utaskm-teljesítmény terén a busz 
a vasutat Pechteijev (2005) adatai szerint már Orosz
országban is vezet az autóbusz (2003-ban az autóbusz 
42,3%-ával szemben állt a vasút 39,6%-a).

A vasút gazdasági versenyképessége még a hagyomá
nyosan legideálisabb távolsági-nemzetközi viszonylatok
ban is veszélyes mértékben romlott a közúti szállításhoz 
képest (persze a nemzetgazdasági, illetve összeurópai 
szintű pozitív környezeti extemáliák figyelembe vétele 
nélkül), mert túl drága, rugalmatlan, lassú és nem igar 
zán utas-, valamint szállíttatóbarát, illetveorientált Még 
az olyan szállítási feladatok teljesítéséből is kiszorulóban 
van, melyeket környezetvédelmi szempontból feltétle
nül vállalnia kellene. így pl. a vegyipar, a veszélyes árui
nak szállításában Nyugat-Európában a közutat mente
sítve átlagosan 75% erejéig veszi igénybe a vasutat, de 
Csehországban ez az arány mindössze 3,2%.

A teheráru szállítás terén a tonnasúly tekintetében a 
teherautó használata még a rosszabb közúti hálózat
tal rendelkező FAK-országokban is már évtizedekkel 
ezelőtt megelőzte a vasutat, viszont a tkm-teljesítmény- 
ben még mindig tartja a vezető helyét a vasút

Amennyiben eltekintünk a szinte kizárólag a nemzet
közi szállításokat szolgáló tengerhajózás és a nagyrészt

ugyancsak a külkereskedelmet szolgáló folyamhajózás, 
valamint csővezetékes szállítás teljesítményétől és kizá
rólag a közúti közlekedéshez méljük a vasút teljesít
ményét, úgy a belföldi teheráru-szállítási szerkezetet 
tekintve a FÁK-országokban (Moldávia kivételével), 
sőt (Litvánia kivételével) a Baltikumban, Szerbiában 
és Montenegróban még mindig tart a „vasútkorszak”. 
Annak ellenére, hogy miközben az EU-ban az 1990- 
es évek végétől csak igen lassan folytatódott a közúti 
szállítás aránynövekedése, ez a tágabb értelemben vett 
Kelet-Európában jóval gyorsabban ment végbe, főként 
avasúti szállítás kárára.

1990 és 2006 között a személyszállításban (az utaskm 
teljesítménymutatók alapján) a közúti közforgalmú 
közlekedés részaránya kiugróan gyorsan növekedett 
Romániában és Macedóniában (22,9 százalékponttal), 
míg a legnagyobb mértékben Bulgáriában csökkent 
(14,9 százalékponttal).

A vasút (utaskm) teljesítménye a legtöbb országban 
nagyjából a közúti tükörképeként változott, azonban a 
légi közlekedés erőteljes térnyerése, harmadik tekinté
lyes alágazatkéntvaló megjelenése Lengyelországban, 
Litvániában, Horvátországban, de még inkább Cseh
országban és Szlovákiában a vasúti részarány nagyobb 
mértékű csökkenéséhez vezetve változtatta meg a vas
úti és közúti közlekedés arányát (3. táblázat).

A teheráru-szállítás árutkm teljesítménymutatói alap 
ján a közúti szállírás részaránya másfél évtized alatt 
kiugróan nőtt Romániában, míg a másik véglet Szer- 
bia-Montenegróban alakult ki mérsékelt csökkenéssel 
(3. táblázat).

A közúti és vasúti teheráru-szállítás egymáshoz viszonyí
tott arányának módosulásában erősen közrejátszott a 
tengeri közlekedés magas részarányának megfelező- 
dése Lengyelországban, Lettországban, a töredékére

2. táblazat: A szárazföldi* áruszállítás a (ágazati szerkezete a tkm-teljesítmények százalékos részaránya alap 
ján  Kelet-Európában és az Európai Unió 15 államában (EU 15) [8]

Év Térség Belvízi szállítás Vasúti szállítás Közúti szállítás

1998
KE 1,6 43,5 55,0
EU 7,0 14,0 79,0

2002
KE 1,3 38,1 60,5
EU 6,0 13,0 81,0

2010
KE 1,5 32,4 66,2
EU 6,0 13,0 81,0

2015
KE 1,6 32,1 66,3
EU 6,0 14,0 80,0

* nem tartalmazza a csővezetékes, a vízi és a légi szállítást
Korábbi előrejelzések: 1987-2000 között a teherforgalom évi 14%-kal növekszik Ny- és K-Európa kö
zött. Utasszám: 1989-2010 között 40%-kal növekszik, a légi 85%-kal.
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Közlekedéspolitika
Az adatokból az a meglepő következtetés olvasható ki, 
hogy a személyautó szerepe Magyarországon a legki
sebb a megtett utakból és itt a kiugróan a legmagasabb 
avasát aránya, sőt még az autóbusz arányban is első ha
zánk -  megelőzve Szlovákiát Ezek az adatok nem csu
pán a fajlagos gépkocsi ellátottság alapján, hanem az 
alágazatokra vonatkozó más adatforrások alapján sem 
tűnnek valósnak Alig hihető, hogy Magyarországon 
az autótulajdonosok lényegesen kevesebbet és sokkal 
rövidebb utakra használnák járművüket, mint a -  Len
gyelország kivételével -  kisebb, sőt jóval kisebb területű 
többi kelet-közép-európai és baltikumi országban.

A fejlett nyugat-európai EU 15-ökhöz képest 2006-ban 
Szlovéniában és Litvániában volt nagyobb arányú a 
személyautózás részaránya, de Észtország és Lengyel- 
ország is csak kevéssel maradt el a 78%-ot megközelítő 
arányával. Az autóbusz-használat terén kizárólag Szlo
vénia aránya kisebb az EU 15-öknél, a többi országé 
jóval nagyobb (egyeseké többszöröse), de a vasút terén 
az EU 15-öket már négy ország (a három balti ország 
és Szlovénia) „alulmúlja” és összességében a vasút súlya 
a személyközlekedésben a 10 csatlakozott országban 
alig különbözik az EU 15-től.

Teheráru-szállítás
A teheráru-szállításban (a tkm-teljesítmény alapján) 
mutatkozó modal split-típusok 2006-ban:
A Kelet-Európa valamennyi országára és közlekedési 
alágazatára kiterjedő számításaink (3. táblázat) szerint
-  a vasúti szállítás elsősége (esetenként abszolút túlsú

lya) mellett
• a közúti szállítás jelentéktelen aránya alakult ki 

Oroszországban, Ukrajnában, Szerbia-Monteneg- 
róban, Lettországban,

• a közúti szállítás aránya alacsony Belaruszban,
• a közúti szállítás (viszonylag) magas, de így is csak a

4. táblázat: A szárazföldi személyszállítás modal splitje utaskm-teljesítmény alapján 2006-ban, %-ban [5]

Ország Személyautó Autóbusz Vasút Villamos és 
metró Összesen

Csehország 69,4 16,0 6,9 7,8 100,0
Észtország 78,0 19,5 1,7 0,7 100,0
Litvánia (LT) 90,5 8,5 1,0 - 100,0
Lettország (LV) 79,3 14,2 5,1 1,4 100,0
Magyarország 61,6 23,4 12,6 3,0 100,0
Lengyelország 81,2 10,4 6,7 1,6 100,0
Szlovénia 84,3 10,2 4,9 0,7 100,0
Szlovákia 70,2 23,1 5,9 0,8 100,0

EU 15-ök 83,3 8,6 6,9 1,3 100,0
EU 27-ek 82,3 9,3 6,9 1,5 100,0
EU 12-k 75,5 14,5 6,9 3,1 100,0
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csökkenése Észtországban, Ukrajnában, valamint a 
meghatározó közlekedési alágazat teljes marginalizáló
dása Romániában.

A MODAL SPLIT ORSZÁGOK SZERINTI JE L  
LEGZETESSÉGEI KORUNKBAN

Személyszállítás
A személyszállításban (az utaskm alapján) a következő 
alágazati szerkezettípusok rajzolódnak ki a 3. táblázat 
adatai alapján:
-  A vasúti közlekedés elsősége mellett a közúti utasszál

lítás magas aránya jellemzi a két legnagyobb európai 
FÁK-országot (Oroszország, Ukrajna).

-A  közúti közlekedés megelőzi a vasútit Szlovéniá
ban.

-  A közúti utasszállítás elsősége (esetleg abszolút túlsú
lya) mellett a vasúti közlekedés magas aránya alakult 
ki Belaruszban, Bulgáriában, Lengyelországban és 
(engedménnyel) Lettországban.

-A  közúti utasszállítás dominanciája (minimum V 3os 
aránya) mellett a vasúti közlekedés a kis aránya elle
nére a második helyet foglalja el Moldáviában, Szer- 
bia-Montenegróban, Macedóniában, Romániában, 
Észtországban.

Az Európai Bizottságnak az energia- és közlekedési 
szektorbeli trendet számszerűsítő kiadványa kizárólag 
a szárazföldi személyközlekedés utaskm-teljesítményei 
alapján adja meg az uniós tagországokra vonatkozóan 
az egyes közlekedési eszközök 2004. évi teljesítményét, 
figyelmen kívül hagyva a légi és a vízi közlekedést (4. 
táblázat). E szűkített alágazati körre szorítkozás csupán 
a személyautó némileg változó, de mindenhol megha
tározó szerepének a bemutatására, továbbá a közfor
galmú földi közlekedés arányainak a megállapítására 
jó-

http://www.kte.mtesz.hu


2009. szeptem
ber

ce

3. táblázat: A közlekedés alágazali szerkezetének alakulása Kelet-Európa országaiban
Forrás: Statistiques Chronologiques des Chemins de fer ETF 2006. évi alapadataiból számította és összeállította a szerző

Országcsoport /  
ország / 

vasúttársaság*

Mérték-
egység

Közúti közforgalmú 
közlekedés Vasúti közlekedés Légi közlekedés Belvízi közlekedés Tengeri közlekedés Csővezetékes szál

lítás

1990 (%) 2006 (% ) 1990 (%) 2006 (%) 1990 (%) 2006 (%) 1990 (%) 2006 (%) 1990 (%) 2006 (%) 1990 (%) 2006 (%)
Visegrádi országok

Lengyelország, PKP utaskm 46,2 54,4 49,8 32,8 3,8 12,7 0,1 0,0 0,1 0,1 - -

tkm 11,6 39,1 24,1 17,0 0,0 0,0 0,3 0,4 60,0 35,0 4,0 8,5
Csehország, CD utaskm 43,0 35,7 44,7 27,4 12,2 36,8 0,1 0,1 - - - -

tkm 66,2 70,8 31,0 25,1 0,0 0,0 0,1 0,1 - - 2,7 4,0
Szlovákia, ZSSK utaskm 65,9 61,9 32,0 17,8 2,0 20,2 0,1 0,1 - - - -

tkm 11,7 62,5 71,5 26,5 2,2 3,6 10,4 3,6 - - 4,2 3,8
Magyarország, MAY utaskm 43,6 43,8 48,7 37,9 7,2 18,1 0,5 0,2 - - -

tkm 11,9 56,6 40,9 24,5 0,0 0,0 35,9 4,0 - - 11,3 14,9
Balkáni országok

Szlovénia, SZ utaskm 68,3 38,6 15,2 29,3 16,4 32,1 - - 0,1 0,0 - -

tkm 24,0 27,9 35,0 25,2 3,0 9,9 - - 38,0 37,0 - -

Horvátország, HZ utaskm 41,0 48,1 31,1 17,8 22,0 28,0 0,1 0,0 5,8 6,1 - -

tkm 6,9 6,6 4,7 2,0 0,0 0,0 0,3 0,2 86,0 90,0 2,1 1,2
Bosznia-H. ZBH utaskm

tkm
Szerbia-M.,JZ utaskm 69,0 71,4 17,0 10,5 14,0 18,1 0,0 0,0 - - - -

tkm 26,6 18,5 70,0 78,9 0,0 0,0 0,3 0,4 - - 3,1 2,2
Macedónia, CFA- 
RYM utaskm 64,4 87,6 35,5 12,4 0,1 0,1 - - - - - -

tkm 68,3 75,0 31,7 24,9 0,0 0,1 - - - - - -

Albánia, HSH utaskm
tkm

Bulgária, BDZ utaskm 64,0 49,2 27,2 36,0 8,7 14,8 0,1 0,0 0,0 0,0 - -

tkm 11,4 14,8 17,0 10,8 0,0 0,0 0,0 0,2 70,6 73,2 1,6 1,0
Románia, SNCFR utaskm 41,1 69,2 52,6 30,2 5,9 0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 - -

tkm 14,2 61,3 28,3 28,0 0,0 0,0 1,1 7,0 53,9 0,6 2,5 3,1
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2. helyhez elegendő az aránya Moldáviában és Észt
országban.

-  A közúti szállítás az első a legtöbb országban:
• csak kevéssel haladja meg a vasúti arányát Szlové

niában,
• a közúti szállítás durván egynegyeddel/egyharmad- 

dal felülmúlja a vasútit Litvániában, Szlovákiában, 
Bulgáriában,

• a közúti szállítás lényegesen felülmúlja a vasútit Ma
gyarországon,

• a közúti szállítás durván kétszeresen felülmúlja a 
vasútit Lengyelországban, Romániában,

• a közúti szállítás részaránya durván háromszorosan, 
vagy még erősebben felülmúlja a vasútit Csehor
szágban, Horvátországban, Macedóniában.

-A  tengeri szállítás teljesítményaránya
• meghaladja mind a vasúti, mind a közúti szállításét 

Szlovéniában,
• a tengerhajózás teljesítménye a legnagyobb az alá- 

gazatok közül Lettországban,
• a tengerhajózás meghatározó szerepet tölt be Hor

vátországban, részaránya többszörösen nagyobb, 
mint a vasúti és közúti közlekedés együttvéve. Bul
gáriában hasonló a helyzet

-A  belvízi szállítás aránya a modal splitben részben a 
kedvezőtlenebb természeti adottságok, részben a 
politika általi elhanyagoltságának következtében ki
fejezetten kicsiny és még ma is csökkenő tendenciá
jú. Ugyan az 1970/80-as évekbeli magasabb arányok 
visszahódítására már nem lehet számítani, de 2010-ig 
némi javulást feltételez a Prognos, míg az utána kö
vetkező időszakban csak a másfél százalékos arány 
megőrzése lehet a reális cél.

-  A csővezetékes szállítás a legnagyobb teljesítményű 
szállítási alágazat Oroszországban (55,4%), meghalad
va a közúti, vasúti és vízi szállítás együttes részarányát 
Ugyancsak ez az első szállítási alágazat Belaruszban, 
míg Ukrajnában a vasút után a 2. helyet foglalja el. A 
10%-os részarányt Litvániában haladja meg, de ez már 
csak a 3. helyre elegendő (3. táblázat).

A kizárólag az EU-tagországok szárazföldi áruszállítá
sát a tkm-teljesítmények alapján számba vevő 5. táblá
zat adatai tükrében a vasút csupán a hatalmas orosz 
tranzitot bonyolító balti országokban van fölényben 
a minden más országban uralkodó közúti szállítással 
szemben. A csővezetékes szállítás viszonylag jelentős 
hányadával Szlovákia és Lettország tűnik ki (főként a 
tranzitvezetékek teljesítménye révén).

A MODAL SPIXT VÁRHATÓ ALAKULÁSA 
A JÖVŐBEN

A korunkbeli folyamatok, irányzatok alapján nehéz 
megítélni a térségben a modal split várható távlati 
alakulását és különösen abban a környezeti megfon-
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tolások szerepét. Európa fejlett régióival ellentétben, 
ahol a közúti közlekedés részaránya megközelítette azt 
a mértéket, amit a hagyományos vasutak gazdaságilag 
válságos helyzetbe jutása esetén sem képes átlépni, a 
kelet-európai országokban egy ideig még nagy tartalé
kai vannak a közúti közlekedés további térnyerésének 
a vasúttal szemben. Ennek okai sokrétűek:

-néhány évtizeden belül nagyjából kiegyenlítődik a 
személygépkocsi sűrűség (hozzávetőlegesen 450-500 
autó/1000 lakos szinten, ami gyakorlatilag a népes
ség korösszetételét és egészségi helyzetét figyelembe 
véve a telítettség állapotának felel meg). E folyamat 
generálója a jövedelem-növekedés mellett a lakos
ság számos nem gazdasági tényezőre (individualitás, 
státusszimbólum, szabadidő eltöltés) visszavezethető 
nagyfokú és tartósnak ígérkező gépkocsi éhsége”, 
ami az embereket arra készteti, hogy anyagi kondíci
ójukhoz és fogyasztói kosaruk más tételeihez képest 
aránytalanul többet költsenek személyi mobilitására. 

-A  vállalati struktúra és a szállítás szétaprózottsága az 
egyéni kisvállalkozók tömege által keltett forgalom 
révén tartós marad. A néhány személyes apró vállala
tok mind anyagbeszerzéshez mind termékeik piacra 
viteléhez továbbra is elsősorban a kis tételek térben 
és időben rugalmas szállítására leginkább alkalmas 
tehergépjárműves fuvarozást veszik igénybe.

A közúti közlekedés növekedésével szemben ható, 
a vasúti közlekedés súlyát fenntartani, esetleg kisebb 
mértékben növelni képes tényezők közül a következők 
látszanak valószínűnek:
-az  (Oroszország és Ukrajna, esetleg Lengyelország 

kivételével) alapvetően csupán a nemzetközi viszony
latokban gazdaságos kombinált szállítások nagyobb 
volumenűvé válása, amit elősegíthet a nagyüzemek 
(pl. autógyárak) igen erős nemzetközi termelési ko
operációjukkal kapcsolatos különleges szállítási igé
nye, melyeknek egy része vasúton is kielégíthető (in
ga irányvonatokkal).

-  A külgazdasági tevékenységekkel kapcsolatos szállítási 
feladatok ellátásában a közúti közlekedés szerepe az 
EU „zöld” közlekedéspolitikája tükrében valószínű
leg mérséklődni fog -  a gépjárművek közlekedteté
sét drágító restrikciós intézkedések (úthasználati díj, 
ökoadó, az üzemanyag lényeges megdrágítása stb.) 
következtében. A csak a legújabb emissziós ökonor
máknak (Euro4, később Euro5) műszakilag megfe
lelő gépjárművek közlekedésének engedélyezése az 
EU területén korlátozza a nem EU-tag (FÁK) orszá
gok gépjárműállományán belül a „nyugati” fuvarok 
vállalásához megfelelők számarányát 

-Az adott országon belüli alágazati infrastruktúra fej
lesztések aránya a jövőben a lakosság környezetérzé
kenysége által is mindinkább befolyásolt nemzeti köz

5. táblázat: A kelet-európai EU-tagországok szárazföldi* teheráru-szállításának ntodal splitje 
meny alapján [31

a tkm-teljesít-

Ország/ országcsoport Közúti
%

Vasúti
%

Belvízi
%

Csővezetékes
%

Összesen
%

Lengyelország 61,7 25,8 0,2 12,3 100,0
Csehország 73,6 23,0 0,0 3,4 100,0
Szlovákia 58,6 26,4 0,2 14,8 100,0
Magyarország 67,4 22,5 4,2 5,9 100,0
V4-ek összesen 64,4 24,9 0,6 10,1 100,0

Szlovénia 78,2 21,8 - - 100,0
Bulgária 67,8 26,6 3,9 1,7 100,0
Románia 68,8 19,0 9,8 2,4 100,0

Észtország 34,8 65,2 - - 100,0
Lettország 34,4 53,9 — 11,7 100,0
Litvánia 53,8 38,3 0,0 7,9 100,0
Balti országok összesen 42,6 49,6 0,0 7,8 100,0

EU 12 összesen** 62,5 27,5 2,0 8,0 100,0
EU 15 összesen 75,6 13,8 6,2 4,4 100,0
EU 27 összesen 72,7 -ti ... ,

16,7 5,3 5,3 100,0
1

** Málta és Ciprus adataival együtt
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lekedéspolitikától ugyancsak függhet, amennyiben 
az állam anyagi szerepvállalása az infrastrukturális 
beruházásokban jelentős marad, illetve ha a nemzeti 
közlekedéspolitika törekvései a magánberuházók kö
rében is érvényesíthetők.

Lektorálta:
Dr. Tiner Tibor, a földrajztudomány kandidátusa 
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The development of modal 
split in Eastern-Europe

The modal split of the transport of passen
gers and goods determines the posidon of 
the given modal in the transport system and 
also in the economy as whole of the country 
in question. In addition to the natural en
dowments (sea shore, navigable river, terrain, 
etc) the level of development of the various 
modals, their proportion compared to one 
another are influenced by the territory of the 
country, the density of the population, the 
socio-economic development as well as the 
structure of production, the spatial localiza
tion of the premises and more increasingly 
by the transport policy.

The determination of the modal composi
tion of the transport and the comparison of 
the certain categories is extremely difficult 
because there are still considerable differ
ences in the data supply, the interpretation 
of concepts, the number of modals and the 
detailing of data of the examined countries 
(national statistics), the European Union 
(Eurostat) and the world organizations (in
ternational) .

Experiencing the confusion in the data sup
ply, we took as basis the data of the EU sta
tistics as far as the EU countries were con
cerned, while for the examination of the 
situation in other countries we used the data 
of the national statistics -  in some cases com
pleting with data from other sources which 
proved to be more authentical.

Die Gestaltung von Modal 
Split in Ost-Europa

Der Anteil von Personen- und Warentransport ar
ten nach Abzweigungen (Modal Split) bestimmt 
den Platz der bestimmten Abzweigung in gesamten 
Verkehrssystem, sowie seine Rolle in der Wirtschaft 
des geprüften Landes. Den Entwicklungsstand der 
einzelnen Verkehrsabzweigungen, sowie deren Pro
portionen zu einander werden äusser den natürli
chen Bedingungen (z. B. Meeresküste, beschiffbare 
Flüsse, Terrainverhältnisse usw.) durch die Oberflä
chengröße des Landes, die Bevölkerungsdichte, 
das Niveau der Entwicklung der Gesellschaft und 
Wirtschaft, die Produktionsstruktur, die Lage, die 
räumlich Lage der Standorten und immer mehr 
die Verkehrspolitik beeinflusst

Die Bestimmung der Zusammensetzung der Ver
kehrsabzweigungen, und die Vergleichbarkeit der 
einzelnen Kategorien werden ausserordentlicht 
erschwert durch die großen Unterschiede zwischen 
den Begriffinterpretation die Anzahl der Abzwei
gungen und die Ausführlichkeit in der Datenver
waltung und -Bereitstellung der einzelnen Länder 
(nationale Statistik), der Europäischen Union (Eu
rostat) und jeder Weltorganisationen (internatio
nal).

Nach Begegnung mit dem durcheinander der 
Datenverwaltung haben wir bezüglich der EU Mit
gliedsländer die Daten der Statistiken der Union 
berücksichtigt, während für die Analyse der Situa
tion in anderen Länder die Daten der nationalen 
Statistiken benutzt -  gegebenenfalls korrigiert mit 
anderen Daten ( aus mehr autenlischen Quellen.
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Közlekedésgazdaság

A közúti közlekedési vállalatok szolgáltatási 
szintjének hatása a költségvetésre
A közszolgáltatási színvonal szinte m eghatározhatatlan  idő 
óta vita a szolgáltatást ellátó  vállalatok és az állam  között. Az 
alapellátás és más param éterek  rögzítése -  szerződéses form á
ban tö rtén ő  rendezése -  m ég m indig várat m agára! így a „mi 
m ennyi?” kérdése m ég sokáig tém át adhat a tudom ányos ku
tatás és a közszolgáltatásban résztvevők szám ára. A cikk szer
zői já rm ű o ld alró l közelítik  m eg a tém át és igyekeznek költ
ségelem zéssel segíten i a hatékonyabb g^^||J|odást.

Dr. Heinczinger Mária 
Dr. Török Ádám

E-mail: heinczinger.m aria@kti.hu  

torok.adam @kti.hu

1. BEVEZETÉS

A jelenlegi gazdálkodási és szabályozási rend
szerben a helyközi közszolgáltatást végzők szin
te determináltak a veszteséges működésre, ami 
felveti a szolgáltatás megrendelőjének felelős
ségét egy megfelelő költségtérítési és jármű
pótlási rendszer kialakításában. A közlekedési 
közszolgáltatásoknál az állami költségtérítést az 
a helyzet indokolja, hogy amennyiben a közszol
gáltatási kötelezettségekből eredő ráfordítások 
(költségek) meghaladják az ezekhez kapcso
lódó bevételek összegét, szükségszerűségként 
jelentkezik a működtetéshez elengedhetetlen 
költségek és egy méltányos profit teljes fedeze
tének finanszírozása. A közszolgáltatási kötele
zettségeiből eredő veszteségeket, a járműpótlás 
költségeit a jogszabályok alapján az államnak 
megfelelő módon ellentételeznie kell(ene).

A szolgáltató a közszolgáltatási feladatát akkor 
látja el maximális hatékonysággal, ha minden 
költsége indokolt, és egyben a feladat optimá
lis ellátása szempontjából minimális nagyságú. 
A megfelelő részletezettséggel elvégzett, társa
ságok közötti összehasonlítások eredményei 
felhívhatják mind a megrendelő, mind a szol
gáltató menedzsmentje figyelmét az esetleges 
hatékonysági problémákra [3].

2. A SZOLGÁLTATÁSI SZINT FOGALMA 
A KÖZÚTI KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
JÁRMÜVEIVEL KAPCSOLATBAN

Cél az adott járművekkel a lehető legnagyobb ered
mény elérése, vagy adott eredmény létrehozása a le
hető legkisebb eszközráfordítással. Ezek az általános 
értelemben vett definíciók elsősorban a termelés 
folyamataira igazak, ugyanis a szolgáltatás, mint ter
mék egy jóval bonyolultabb rendszer eredménye. 
Különösen igaz ez a jelen esetben vizsgált szolgáltatás 
hatékonysága esetében, ahol szinte minden tényező 
változóként kezelendő, semmi nem tekinthető állan
dó - az összehasonlításban szereplők szempontjából 
standard - értéknek, valamint a környezeti hatásokra 
is a nagyfokú bizonytalanság a jellemző.

Ennek során folyamatosan szem előtt kell tartani a 
menetrend szerinti közlekedési közszolgáltatások kö
vetkező két fontos sajátosságát:
-Az utazási igény (így a kielégítésére szolgáló férő

hely-kilométer kibocsátás) sem térben, sem időben 
nem helyezhető át 

-Az adott térben és időben utazni kívánók száma 
(egytől akár több százig) egyesével változhat, míg a 
kiszolgáló autóbuszok kapacitása (férőhelye) csak 
meglehetősen behatárolt korlátok között változtat
ható. [4]

3. JÁRMŰFENNTARTÁS,
FEJLESZTÉS

Az értékcsökkenést legtömörebben az alábbi 
mondattal határozhatjuk meg: az amortizáció a 
befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) 
elhasználódásának, műszaki -  gazdasági avulásá-
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Közlekedésgazdaság
nak pénzben kifejezett ér
téke. Az amortizáció nem 
csupán az eszközök avulá
sának, kopásának kifeje
zője, hanem a befektetett 
tőke visszanyerésének 
módja is. A számvitelben 
ugyanis az értékcsökke
nést a költségek között 
számoljuk el, ezzel is ki
fejezve, hogy az eszköz 
értéke nem egyszerre, ha
nem a termelés során fo
lyamatosan megy át az új 
termék értékébe.

2. ábra: Exponenciális amortizáció valamint diszkontált exponenciális amortizáció 
(forrás: saját szerkesztés)

Lináris Amortizáció

a 1,00

S 0,80

á  0,60 

f  0,40 
?
ü  0,20 
■£

Amortizáció: lineáris

Amortizáció:lineáris
(diszkontált)

0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Évek

Egy vállalkozás adott szín
vonalon történő működ
tetéséhez befektetett esz
közökre van szükség. Ezek az eszközök a termelés 
során elhasználódnak, kopnak - értéküket átadják 
az előállított termékeknek. Az előállított terméket 
értékesítjük, értékesítéskor realizálódik az árbevé
tel, amely tartalmazza az értékcsökkenés összegét. 
A vállalkozás a termelés színvonalát akkor tudja 
hosszútávon megtartani, ha a befektetett eszközök 
minden évben azonos, vagy magasabb színvonalon 
állnak rendelkezésre. Az eszközöket tehát pótolni, 
javítani kell. A pódás pénzbe keriil, ez a pénzösszeg 
az árbevételben megtérülő amortizáció.

Az értékcsökkenési leírás meghatározásához külön
féle amortizációs módszerek állnak rendelkezésünk
re, ilyen az időarányos és a teljesítményarányos elszá
molás. A két módszer közül azt választjuk, amellyel 
jobban lehet közelíteni a tulajdonunkban lévő be
rendezés értékének csökkenését.

I. Időarányos amortizáció: A használat idejének függ
vényében a berendezés értéke 1 évre vonatkozóan 
állandó, a teljesítményre vonatkozóan változó. Több 
formája van, nevezetesen az alábbiak:
a) lineáris: Ebben a berendezésünk értékvesztése 
minden évben ugyanakkora (1. ábra).
b) degresszív: Ez a módszer az években előrehaladva 
egyre kisebb értékcsökkenési összeget ad, tehát vál
tozó amortizációs kulccsal dolgozik. Ilyen például a 
mérnöki gyakorlatban gyakran alkalmazott exponen
ciális függvény (2. ábra):
c) progresszív: kezdetben kisebb, majd az idő előre
haladtával egyre nagyobb lesz az értékcsökkenés mér
téke.

II. Teljesítményarányos amortizáció: Ebben az amorti
zációs formában az értékcsökkentés teljesítményará
nyosan történik, például futott km, teljesített üzemó
ra vág)' más jellemző alapján.

1. ábra: Lineáris amortizáció valamint diszkontált lineáris amortizáció (for
rás: saját szerkesztés)

1,00
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0,60

0,40

0,20
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Exponenciális Amortizáció
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Évek

Ha ismert a <j)(t) amor
tizációs függvény, akkor 
megbecsülhetjük a jármű 
értékcsökkenését egy adott 
időszakra (1).

(1)
1- -

<p(<)

1 +a%
IÖÖ

ahol: <|)(t) a z
értékcsökkenést leíró függ
vény

Ap a beszerzési ár
a% a diszkontálás

hoz figyelem
be vett kamat
láb.
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3. ábra: A vizsgált autóbuszok becsült önköltsége az életkor és a futástelje
sítmény függvényében (alapeset: nincs klíma, nem alacsonypadlós, valamint 
nincs intelligens utastájékoztatási rendszer)
(forrás: saját szerkesztés)

(2)

ip(t)-<p(i-i)
►Üt) too I('•Sí

ahol: (t) a halmozott kar
bantartási és javí
tási költségeket 
leíró függvény.

Modellünkbe ajámiűveket 
0 értékre amortizáljuk, ex
ponenciális értékcsökke
nési leírás és javítási költség 
mellett. Az eredményeket 
a 3. ábra tartalmazza:

4. ábra: Becsült, kumulált költség függvény alakulása szóló újbeszerzésü 
autóbusz esetén
(forrás: saját számítás eredménye)

tr
Z3£
f

2,0

1.8 T

1.6 1
1.4 f
1,2 £ 1-° I
0.8 48 

"■6?
0.4 1
0.2 1
0.0

Összköltség [HUFJ 
-D ifferencia [HUF] 
-Am ortizáció : exponenciális [-J 

-Ja v ítá s: exponenciális [-]

[é v ]

A járművek karbantartási, javítási és üzemköltségei 
függnek az üzemeltetés módjától, a karbantartási 
rendszer kialakításától, a vállalati stratégiától (e té
nyezők részletes vizsgálata nem képezi jelen elemzés 
tárgyát). A halmozott karbantartási, javítási és üzem
költségeket a ti) (t) függvénnyel újuk le. [1]

Az egy időegységre vonatkoztatott karbantartási költ
ség (2):

Vizsgálataink alapján el
mondható, hogy a fajlagos 
önköltséget a szolgáltatási 
vagy kínálati szint paramé
terei befolyásolják. Minél 
magasabb az elvárt szolgál
tatási szint, annál magasabb 
az önköltség. Az optimális 
továbbértékesítési pontnál 
tovább üzemeltett autóbu
szok meghibásodási rátája 
exponenciálisan nő. Autó
buszaink (tovább) üzemel
tetésénél fontos gazdasági 
szempont az újraértékesí
tés időpontját meghatáro
zó összköltség függvény (4. 
ábra).

Mivel a hazai erőfonás hi
ányosságok miatt előre lát
hatóan a járműbeszerzések 
nem fognak megvalósulni, 
így a vállalat sajnos egyre 
nagyobb veszteséget fog el
szenvedni ezen autóbuszok 
üzemeltetése miatt Itt kell 
megemlítenünk, hogy ha
bár az új autóbuszok mű
szaki megbízhatósága és 

komfort fokozata jóval meghaladja 13 éves vagy an
nál idősebb társaik hasonló jellemzőit, fenntartásuk 
és amortizációjuk jelentősebb anyagi terheket ró az 
amúgy is szűkös pénzügyi helyzetben lévő tulajdonos
ra, a magyar államra. A szolgáltatási szint növelésének 
becsülhető költségvonzata (3):
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5. ábra: Járm űfenntartási és fejlesztési költségek 
valamint a költségvetési teher kapcsolata 
(forrás: sa ját szerkesztés)

- n járm_csoport

szolgáltatási
szint

paraméter

Közúti
közlekedési

közszolgáltatás

V
KV

1 költségvetési ■ 
teher

Megtett távolság

(3) K V . Pij • ' V I V  ‘ Ty

m

Pü

CL,

Piik

ahol: KV Költségvetési teher [HUF/év]
n Járműcsoportok száma társaságonként 

[db]
Társaságok száma [db]
Szolgáltatási szintet jelentő paraméterek 
száma [db]
j. társaság i. járművének önköltsége 
[HUF/km/év]

j.  társaság i. járművének k. szolgáltatási 
szint paraméter növekedésére bekövetke
ző költségmódosító szorzó [-] 
k. szolgáltatási szint paraméterrel rendel- 
kezik-ej. társaság i.járműve? {0;1}

T. j.  társaság i. járművének éves futásteljesít
ménye [km]

ÖSSZEFOGLALÁS

A cikk elején megmutattuk, hogy ajárművek üzemel
tetése minden téren költségvonzattal jár, éppen ezért 
lenne célszerű optimális megoldást keresni a költség 
minimalizálásához. Cél az autóbuszok fenntartási és 
fejlesztési költsége valamint a költségvetési teher kap
csolatának felállítása volt.

A cikk eredményeként megállapítást nyert, hogy a 
jelenlegi nemzetgazdasági helyzet miatt Magyarorszá
gon az autóbuszokat a gazdaságos élettartamnál jóval 
hosszabb ideig használják, az újabb buszok beszer
zése sajnálatosan késik, s mindez jelentősen növeli a 
közlekedési vállalatok veszteségeit Bár a hazai autó
busz üzemeltető vállalatok igyekeznek a járműcserét 
időben megvalósítani, ám a szűkös pénzügyi helyzet 
miatt ez csak korlátozottan valósulhat meg.

Az új járművek beszerzésekor nagyon sok szempon
tot kell figyelembe venni azért, hogy az igényeinknek 
legmegfelelőbb járművet vehessük később állomány
ba. Választásunkat az anyagi lehetőségek korlátozzák. 
A költségek egyik fontos eleme az amortizáció, mely
nek több formája is ismert. Ezek a függvénykapcso
latok egzakt matematikai összefüggésekkel leírhatók. 
Modellünkben a költségeket vettük az optimalizáció 
alapjául, hiszen a bevételek a városi és városközi köz
úti közösségi személyszállításban nagyon eltérőek, 
igen nagy szórást mutatnak. Itt kell megemlítenünk, 
hogy habár az új autóbuszok műszaki megbízhatósá
ga és komfort fokozata jóval meghaladja 13 éves vagy 
idősebb társaik hasonló jellemzőinek értékét, fenn
tartásuk és amortizációjuk jelentősebb anyagi terhe
ket ró az amúgy is szűkös pénzügyi helyzetben lévő 
városi és városközi közlekedési vállalatokra illetve a 
költségvetésre.

A bemutatott költséggazdálkodási eljárás gyakorlati al
kalmazása hatásosabb, ha rendelkezésre áll a vizsgált 
közösségi közlekedési vállalat operatív kontrolling in
formációs rendszere. Ennek lényege, hogy segítségé
vel egzaktabban kimutathatók az elemi szintű költség- 
és fedezeti adatok, megbízhatóbbá téve a szolgáltatási 
szint és a költségvetés közötti kapcsolatok modellezését 
is. Az ilyen kontrolling rendszerek alapvető tulajdon
sága, hogy megfelelően ötvözik a pénzügyi és a tech
nológiai paramétereket a kalkulációk elnagyolásából 
adódó hibáinak csökkentése érdekében. [5]

Végezetül megállapítható az a tanulság is, hogy ajár
művek minősége befolyással van az autós közlekedés 
alternatívájaként felkínált közösségi közlekedés szín
vonalára is, hiszen csak úgy lehet a személygépkocsi 
forgalmat hosszú távon csökkenteni ha közben elér
hető és megfelelő színvonalú közösségi közlekedést 
kínálunk fel.”[6]

Lektorálta:
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The effect of the service 
level of public road transport 

companies on the budget

The article shows that the operation of the 
vehicles incurs expenses in every area there
fore it would be practical to search for an 
optimal solution aimed at cost minimizing. 
The aim was to set up the connection be
tween the cost of maintenance and develop
ment of buses and the budget.

The conclusion drawn by the article was 
that due to the actual situation of the na
tional economy buses are used much more 
longer than their economical life span, the 
purchase of new buses is unfortunately de
layed, resulting in a significant increase of 
loss of profit for the transport companies. 
Although the Hungarian bus-operating 
companies strive to perform the exchange 
of vehicles in time, they can only do it with 
limitations due to their narrow means.

When purchasing new vehicles there are a 
lot of aspects to be taken into account so that 
the ones most suitable to our needs could 
be found. Our finances limit our choices.

One of the important elements of expenses 
is the amortization, which has a number of 
well-known forms. These function connec
tions can be described with exact mathe
matical expressions. In our model we have 
taken the expenses as the basis for optimali- 
zation, since the revenues in the urban and 
interurban public transport by road differ 
very much.

It should be mentioned here that although 
the technical reliability and comfort of the 
new buses surpass by far those of the 13-year 
old or even older ones, the maintenance 
and the amortization of the new buses cost 
more, laying considerably higher financial 
burdens on the urban and interurban trans
port companies with narrow means and on 
the budget as a whole.

j Wirkung des Dienstieistungsniv- 
eaus von öffentlichen Verkehr

sunternehmen auf das Budget

Der Artikel erläutet dass der Betrieb von 
Fahrzeugen auf jeden Gebieten Kostenver
ursacht, deshalb wäre es zweckmäßig eine 
optimale Lösung zur Kostenminimisierung 
zu finden.

Ziel war die Festlegung das Verhältnis der 
Instandhaltungs- und Entwicklungskosten 
von Omnibussen und der Budgetabgabe zu 
bestimmen. Während der Arbeit wurde fest
gestellt, dass in heutigen nationalwirtschaft
lichen Situation die Omnibusse in Ungarn 
viel länger als der wirtschaftliche Lebens
dauer in Betrieb gehalten, der Einkauf von 
neueren Omnibussen verspätet sich bedau
erlich, all das wiederum erhöht die Verlu
ste der Verkehrsgesellschaften erheblich. 
Obwohl die ungarische Unternehmen die 
Omnibusse in Betrieb halten versuchen die 
Fahrzeuge rechtzeitig auszutauschen, aber 
wegen der schlechten finanziellen Lage ist 
das nur begrenzt zu bewirklichen.

Beim Ankauf von neuen Fahrzeugen muss 
man sehr viele Gesichtspunkte berücksichti
gen damit dass den Bedürfnissen am besten 
entsprechenden Fahrzeug in Betrieb gesetzt 
werden kann. Die Wahl wird durch die fi
nanziellen Möglichkeiten begrenzt. Ein 
wichtiges Element der Kosten ist die Amor
tisation, deren mehreren Sorten bekannt 
sind. Diese Funktionsbeziehungen sind mit 
exakten mathematischen Formen zu be
schreiben. Im unseren Modell haben wir 
die Kosten als Grund der Optimalisation ge
setzt, da die Einnahmen in der städtischen 
und der außerstädtischen öffentlichen Per
sonentransport sehr unterschiedlich sind, 
und eine große Streuung vorweisen. Hier 
muss man erwähnen obwohl die technische 
Zuverlässigkeit und das Konfortniveau der 
neuen Omnibusse weitüber ihrer 13 Jahre 
alten oder älteren Altgenossen liegt, ihre In
standhaltung und Amortisation erhebliche
re finanzielle Lasten für die städtischen und 
außerstädtischen Verkehrsgesellschaften 
bzw. das Budget bedeutet.
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Közforgalmú közlekedés

Fejlesztési változatok komplex szemléletű 
értékelése a közforgalmú közlekedésben
A komplex szemléletű, társadalmi-gazdasági elemzések elsődlegesen azt a 
célt szolgálják, hogy megállapítsuk, egy fejlesztési elképzelés milyen hasz
nokkal jár a lehető legszélesebb kört, a közösséget, társadalmat tekintve. 
Az ilyen elemzések kivitelezésének legnagyobb nehézsége abban rejlik, 
hogy társadalmi-gazdasági szinten értelmezhető költség és haszon számos 
esetben, és -  különösen a haszon -  a legkülönfélébb dimenziókban me
rül fel, de a tervváltozatok közötti döntések előkészítéséhez mindezeket 
egységesen, azaz egyértelmű összehasonlítást lehetővé tevő módon kell 
összegezni. Nincs ez másként a mérnöki létesítmények, infrastrukturális 
rendszerek, vagy a közforgalmú közlekedés esetében sem, ahol ráadásul 
egy-egy fejlesztési intézkedés következményei gyakran jóval túlmutatnak 
az eredeti célterület határain.

Farkas István
E-mail: farkasi@sze.hu

1 BEVEZETES

A hazai és nemzetközi szakirodalom széles kör
ben foglalkozik a fejlesztési elképzelések komplex 
szemléletű értékelésével, illetve az elemzés egyes 
részterületeivel. [15] elsősorban közlekedésépítési 
szemszögből, konkrét infrastrukturális fejlesztési 
projekteket áttekintve érinti az értékelés tárgykö
rét, míg [1] kifejezetten módszertani aspektusból 
vizsgálja a társadalmi-gazdasági elemzéseket. [2] és 
[16] a közlekedési extemáliák oldaláról tárgyalja a 
kérdést. [17] kitér a hálózatfejlesztési, -fenntartási, 
-üzemeltetési, [18] pedig létesítmény-gazdálkodá
si kérdésekre is. Az értékelést pontozásos-sorolásos 
technikával megvalósító soktényezős elemzési mód
szert [10] ismerteti részletesen. Jelentős a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség szerepe a gyakorlati alkalma
zások terén, hiszen az EU irányelveknek megfele
lően elkészített, egységesítést célzó módszertani 
útmutatójuk [12] fontos támpontot ad a városi 
közforgalmú közlekedési projektek költség-haszon 
elemzésének elvégzéséhez.

A fent említetteken kívül nemzetközi szinten is 
több olyan kiadvánnyal és publikációval talál

kozunk, melyek a komplex szemléletű elemzé
sek alapkérdéseit járják körül ([7], [11], [15], 
[19]). Az utóbbi években pedig -  nem kis rész
ben az Európai Bizottság által szorgalmazott 
egységesítések nyomán -  sűrűsödnek az olyan 
intézményesített kutatások (pl. UITP), melyek 
egyre inkább gyakorlati oldalról vizsgálják a té
mát, párhuzamosan a metodikai kérdések rész
letekbe menő taglalásával, a módszertan ponto
sítását, finomítását irányozva elő.

Egyaránt elérhetők tervezési útmutatók és gya
korlati kutatások kifejezetten a közforgalmú 
közlekedésre vonatkozóan is ([12], [14] és 
[8]), így érdemes áttekinteni a metodika eddig 
kidolgozott elemeit, valamint a szakirodalmi 
forrásokra támaszkodva további vizsgálatokat 
végezni az elmélet fejlesztési lehetőségeiről.

A cikkben első lépésként áttekintjük a közfor
galmú közlekedési fejlesztések hatásterületeit, 
miközben egy lehetséges értékelési szemlélet
nek megfelelően csoportosítjuk az egyes hatá
sokat. Ezt követően a hatások számszerűsítésé
nek vizsgálatát végezzük el, ahol mód van rá, 
részletes magyarázattal szolgálva az alkalmazott 
megközelítést illetően. Végül a számszerűsített 
hatásokat a költség-haszon elemzés metodikájá
ba illesztve felvázolunk egy lehetséges értékelé
si keretrendszert.

mailto:farkasi@sze.hu
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2. A KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉS 
FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSTERÜLETEI

A közlekedés fejlesztésére irányuló tervek és intéz
kedéseik -  legyenek azok műszaki (létesítményekre, 
pályára, járműállományra vonatkozó), szervezési, 
vagy gazdasági jellegűek -  számos hatásterülettel 
rendelkeznek, melyek sok esetben messze túlmu
tatnak a fejlesztés célzott területein. Például egy 
adott közösségi közlekedési hálózaton alkalmazott 
új beszerzésű járművek nem csupán az üzemelteté
si költségekben jelentenek megtakarítást -  bár nyil
vánvalóan ez a legszembetűnőbb, és a gazdálkodó 
szervezet számára rövid időn belül konkrét gazdasá
gi eredményekkel bíró hatás - ,  hanem alacsonyabb 
emissziós értékű erőforrásuk révén kisebb terhelést 
jelentenek a környezetükre, közlekedésük alacso
nyabb zajterheléssel is jár -  azaz az extemális költ
ségek is csökkennek. Szintén kiemelendő tényező, 
hogy ha az utasok számára is vonzóbbak az új jármű
vek, mert kényelmesebbek, tetszetősebbek, ez akár 
utasszám-növekedéshez, végső soron pedig a be
vételek növekedéséhez vezethet. A megnövekedett 
utasszám eredhet látens, azaz lappangó, eredetileg 
ki nem elégített igényekből, de származhat a fejlesz
tés nyomán kialakuló kedvezőbb megítélés miatt a 
korábban más közlekedési módot igénybe vevők át- 
vándorlásából is.

A fend példából is látszik, mennyire szerteágazó kö
vetkezményekkel jár egy-egy közösségi közlekedési 
fejlesztés. A témában végzett kutatások [14] meg
állapításaiból kiindulva a közforgalmú közlekedés 
fejlesztését célzó tervek hatásainak egy lehetséges 
csoportosítása a következők szerint történhet:
-a  fejlesztésben közvetlenül érintett közforgalmú 

közlekedési részrendszeren belüli hatások, (B)
- a vizsgált részrendszeren kívüli, egyéb közlekedési 

részrendszert érintő hatások, (E)
-nemzetgazdasági szinten értelmezett, társadalmi

gazdasági hatások. (T)

1. ábra: A közforgalmú közlekedés fejlesztésének ha
tásterületei

Társadal mi -gazdasági
környezet T

Az egyes hatásoknak a felmerülési területük szerinti 
szemléltetése az 1. ábrán látható. Itt a fejlesztésben köz
vetlenül érintett közforgalmú közlekedési részrendszert 
sötét srihnel jelöltük, az ábrán látható nyilak pedig a fej
lesztés hatásainak továbbgyűrűzésétjelképezik.

A továbbiakban az egyes hatásokat és a közöttük lé
vő kapcsolatokat részletesebben is kifejtjük.

2.1. A FEJLESZTÉSBEN KÖZVETLENÜL 
ÉRINTETT KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSI 
RÉSZRENDSZEREN BELÜLI HATÁSOK

A fejlesztési tervek értékelésében központi szerepet 
játszanak a vizsgált közforgalmú közlekedési rész- 
rendszeren belüli hatások, hiszen a meglévő, mó
dosítandó rendszerhez képest ezek jelentik azokat 
a közvetlen következményeket, melyek a kialakuló új 
szolgáltatási színvonalat alapvetően meghatározzák, 
illetve amelyek a szolgáltatást nyújtó vállalat gazdálko
dásában változásokat idéznek elő.

A közforgalmú közlekedési részrendszeren belüli 
hatások a fejlesztés eredményeképpen az adott rész- 
rendszeren belül mind a korábbi igénybe vevők, 
mind a potenciális ügyfelek, mind pedig az üzemel
tető számára jelentkeznek.

A korábban is utazók elsősorban az eljutási idő és az 
utazási körülmények terén tapasztalhatnak a fejlesz
tési céloktól függően valamilyen irányú -  leggyakrab
ban pozitív -  változást: pl. a várakozási idő, utazási idő 
csökkenését, vagy a zsúfoltság csökkenésével a kénye
lem, komfortérzet növekedését Korántsem ilyen egy
értelműen pozitív a tarifarendszert érintő fejlesztések 
előjele. Itt az eseúegesen jelentkező hátrányos hatáso
kat (pl. az utasszám visszaesése) is számításba kell ven
ni, melyek jelentősen befolyásolhatják a közlekedési 
vállalat gazdasági eredményeit.

Amennyiben a fejlesztés olyan irányú és mértékű, 
hogy a szolgáltatási színvonal jelentős javulását vonja 
maga után, annak keresletnövelő hatása van, ami új 
ügyfelek megnyeréséhez, és végső soron többletuta
zásokhoz vezet

Az értékelésben, tervváltozatok közötti választásban a 
korábbi és új utasok esetében jelentkező hatások igen 
nagy súllyal bírnak, számszerűsítésüknek a forgalmi 
modellezés output adatai jelentik az alapot

A közvetlenül mérhető időadatok (pl. várakozási idő, 
utazási idő, vagy rágyaloglási idő) megállapítását köve
tően azok pénzértéken való kifejezése a következő lé
pés. Az idő pénzértékének minél pontosabb meghatá
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rozásával tudományos kutatások sora foglalkozik, bár a 
kérdés kétségkívül még további vizsgálatokat igényel.

Az olyan hatások mértékét, amelyek nem fejezhetők 
ki egzakt módon, pl. kényelem növekedése, [9] sze
rint abból kiindulva határozzuk meg, hogy élvezői 
mennyit volnának hajlandók azért fizetni, illetve ne
gatív előjelű változás esetén az érintettek mennyit ál
doznának a kedvezőtlenebb helyzet elkerüléséért

Az üzemeltető számára a fejlesztés -  a céloktól, illetve 
a szándékoktól függően -  járhat többletráfordítással 
vagy költségmegtakarítással, valamint további követ
kezményként bevétel-növekedéssel vagy -csökkenéssel, 
azaz itt elsősorban a vállalat gazdálkodásában bekövet
kező változásokat kell számba venni. Tapasztalatok sze
rint az eddigi csoportok (korábbi és új utasok) számára 
felmerült hatásokhoz képest az üzemeltető szempont
jából jelentkező -  elsősorban gazdasági -  következmé
nyeket viszonylag könnyű számszerűsíteni, hiszen a 
legtöbb hatás már eleve pénzértékben jelentkezik.

2.2. EGYÉB KÖZLEKEDÉSI RÉSZRENDSZERT 
ÉRINTŐ HATÁSOK

A közforgalmú közlekedés fejlesztése, például a há
lózaton foganatosított módosítások nem csupán 
lokálisan, az adott közlekedési részrendszer, azaz a 
vizsgált hálózat jellemzőiben, hanem az egyértelmű 
összefüggések következtében -  részben vagy egészé
ben azonos pálya, működési terület, igényoldal -  a 
többi közlekedési részrendszerjellemzőiben is válto
zást hozhatnak. Ezek elsősorban a személygépkocsi-, 
a kerékpáros-, vagy a gyalogosforgalom nagyságában, 
továbbá egyéb, a fejlesztésben közvedenül nem érin

tett közforgalmú közlekedési részrendszerek forga
lomnagyságában bekövetkező változások.

Egy fejlesztés értékelésében szerepet játszó számszerű
síthető hatások alatt a fenti forgalmakban bekövetkező 
csökkenés vagy növekedés kiváltotta közvetett hatások 
értendők, mint pl. a közforgalmú közlekedés nagyobb 
arányú igénybevétele nyomán az egyéni gépjármű- 
használathoz kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási és 
szervizköltségek csökkenése, vagy éppen a szintén a 
kisebb szem élygépkocsi-forga] om generálta utazási idő 
megtakarítás a közlekedés résztvevői számára.

2.3. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK

A társadalmi-gazdasági hatások közé sorolhatók a kör
nyezeti körülményeknek a közlekedési fejlesztések ál
tal okozott megváltozása, melyek összefoglaló néven az 
ún. extemáliák, vagy extemális hatások. Az extemáliák 
a fejlesztések olyan külső hatásai, amelyek nem a meg
valósítónál, a régi vagy új használóknál jelentkeznek, 
hanem más hatásviselőknél. Ilyen hatás például az 
emisszió, a zajterhelés csökkenése, vág}' éppen az ide
gen nyelvű szakirodalomban „social inclusion’-ként 
aposztrofált szocializáció, azaz a közösséghez tartozás 
érzetének erősödése, de ilyen hatás az életminőség, 
vagy akár a baleseti költségek terén bekövetkező vál
tozások is. Ezek az elsődleges és másodlagos hatások
ból -  pl. eljutási idő csökkenése, balesetek számának 
csökkenése -  származtatott következmények, melyek 
nemzetgazdasági szinten korántsem elhanyagolható 
tényezőt képeznek.

A fentieknek megfelelő csoportosítást néhány jellem
ző példával illusztrálva az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat: A közforgalmú közlekedés fejlesztésének hatásterületei (összefoglaló táblázat)

Közforgalmú közlekedési részrendszeren belüli 
hatások

Egyéb közlekedési részrendszert 
érintő hatások

Társadalmi-gaz
dasági
hatások

hatás
jellege

elsődleges, közvetlen másodlagos,
közvetlen

másodlagos,
közvetett

extemális

érintettek korábbi utasok új utasok üzemeltető a közlekedés minden résztvevője társadalom
hatásterü
let meg
jelölése

- eljutási idő
- rá- és elgyalog- 
lási idő

-várakozási idő
- utazási idő
- utazási körül
mények

-zsúfoltság
- kényelem
- biztonság
- utazás költ
sége

- új közlekedési 
lehetőségek 

-jelenleginél 
kedvezőbb 
közlekedési 
lehetőségek

- eljutási idő
- utazási kö
rülmények

- utazás költ
sége

- üzemeltetési 
költség

- fenntartási- és 
szervizköltség

- bérköltség
- pódási költ
ség

- bevételek

- személygépko- 
csi-forgalom

- kerékpáros 
forgalom

-gyalogosforga
lom

- a fejlesztésben 
közvetlenül 
nem érintett 
közforgalmú 
közlekedési 
részrendsze
rek forgalma

- üzemeltetési 
költség

- fenntartási- és 
szervizköltség

- eljutási idő
- utazás költ
sége

- baleseti költ
ségek

- környezetter
helés

-infrastruktúra
költségek

- termelékeny
ség .

- szocializáció
- életminőség
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3. FEJLESZTÉSEK RÉSZRENDSZERI 
SZINTŰ ÉRTÉKELÉSE

Egy átfogó, komplex szemléletű elemzés első lépé
seként a módosított közlekedési részrendszer köz- 
veüen használóinál, és a részrendszert üzemeltető 
szolgáltatónál jelentkező hatások összegzését kell 
elvégezni.

A közlekedési módot választó, potenciális közfor
galmú közlekedési utas a kínálat, valamint saját 
preferenciarendszere alapján dönt az egyes közle
kedési részrendszerek igénybevételéről, míg a je 
lenlegi közforgalmú közlekedés használói szintén 
egyéni szempontjaik szerint viszonyulnak egy-egy 
fejlesztéshez, hálózati módosításhoz. A közlekedé
si vállalat pedig, miközben szem előtt kell tartania 
egy kívánatos, szerződésben rögzített szolgáltatási 
színvonalat, erőforrásainak korlátaira, költségeire 
is tekintettel kell legyen. Ezen tényezők együttes 
figyelembe vétele képezi az elsődleges, közveden 
hatások számba vételét, azaz az adott közleke
dési részrendszer szintjén történő értékelést. Az 
értékelésre [8] gyakorlati kutatása egy komplett 
keretrendszert fogalmaz meg, külön kezelve az 
igénybevevői és az üzemeltetői oldal értékelési 
kritériumát.

3.1. AZ IGÉNYBEVEVŐI OLDAL ÉRTÉKELÉSI 
KRITÉRIUMAI

Adott közlekedési részrendszeren belüli haszon 
nem más, mint az utas számára a rendszer igénybe
vétele során érzékelhető előny, vagy közgazdasági 
terminológiával élve: a számára a rendszer igénybe
vételével elérhető hasznossági szint. Ezt az értéke
lés szempontjából először célszerű idődimenzióra 
átfordítani, majd az emberi időnek pénzértéket 
tulajdonítva monetáris egységben kifejezni. Ennek 
a kédépcsős eljárásnak az az előnye, hogy a nem 
időben jelentkező hasznokat (pl. kényelmedenség, 
átszállási kényszer, zsúfoltság, stb.) könnyebb idő
dimenzióval közös nevezőre hozni, mint közveden 
pénzértékben.

3.1.1. A KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSI 
RÉSZRENDSZER MEGLÉVŐ UTASAI 
SZÁMÁRA JELENTKEZŐ HASZON

Az utasok rétegezése mind a nem idődimenzióban, 
mind a közvedenül idődimenzióban jelentkező 
hatások esetén szükséges, mivel mindkét tényező- 
csoport értékelése jelentősen eltérhet a különböző

1 A képletekben az „i” és index a körzetekre, az „r” az utasrétegekre utal.
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utasrétegeknél. Az egyes rétegeket „r” indexszel je 
löljük a következőkben.
Az összes helyváltoztatásra fordított idő a következő 
elemekből áll:
- rá- és elgyaloglási idő,
- várakozási idő,
-járművön töltött (utazási) idő (ami a le- és felszállá
si időt is tartalmazza).

A fenti, ténylegesen eltöltött időhöz hozzászámítha
tó egy az átszállási kényelmedenséget kifejező kép
zett pótidő.

A tényleges utazási idő módosítható annak függ
vényében, hogy milyen kényelmi színvonalon kell 
azt eltölteni. Kényelmi szint alatt a jármű jellemzői 
(zaj, rezgések, fűtés-hűtés, kapaszkodók stb.), és a 
zsúfoltsági szint által meghatározott közérzeti jel
lemző értendő. Ha ezek kedveződenek, az utazási 
idő eltöltése nagyobb terhet jelent, és hosszabbnak 
érzékelhető. Ezt a jelenséget felhasználhatjuk arra, 
hogy a kényelmedenséget idődimenzióvá alakítsuk. 
Adott kényelmedenségi szint eltérő terhet jelent a 
különböző adottságú (fizikai állapot, kor stb.) em
berek számára, ami szintén szükségessé teszi az uta
sok rétegezéséL

Mindezek alapján az utazási színvonal összesített 
kifejezésére egy olyan időkategória használható, 
amely tényleges és képzett időelemeket is tartalmaz. 
Ezt a fogalmat költségnek is nevezhetjük, utalva ar
ra, hogy az utazóknak ezt mintegy „meg kell fizetni
ük”, de más kifejezéssel élve annak az ellenállásnak 
is nevezhető, amelyet az utazáshoz le kell győzni.
Ha ehhez a költségfogalomhoz hozzáadjuk a tényle
gesen megfizetendő viteldíjat, akkor a közlekedési 
szolgáltatásra értelmezhető komplex árat (utaskölt
séget) kapunk, amelyet részben ténylegesen, rész
ben átvitt értelemben az adott részrendszer haszná
lói megfizetnek.

A fenti gondolatmenet alapján a következőkben az 
alábbi fogalmakat kell definiálnunk1:

Eljutási idő: a helyváltoztatás tényleges időszükség
lete.

■p ~ %U/-' " Y + '»./.* '"/.*.»■ + ■'*>■•* (1)
ahol: Tep eljutási idő p forgalmi időszakban (in

tervallum)
uf f  viszonylatra felszálló utasszám p idő

szakban
if p f  viszonylat követési időköze p időszakban
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tm/k f  viszonylat menetideje k-adik megálló

közön
>fk utasszám az f  viszonylat k-adik megálló

közén p időszakban 
j fh f  viszonylat h megállóján fel- és leszállók 

száma p időszakban 
: h átlagos gyaloglási idő h megállóhely kör

zetében

u,

' EJ (2)

(4)
Időköltség: a képzett eljutási idő pénzben kifejezett 
értéke.

(5)
c<., - 2 ^ uu.r 'v

+^ £  ufx, ■'».»• v + 2  "v' +2  “«■' • <4,+^ } •v'

ahol: Ctp időköltség a p időszakban
vw r a várakozási idő értéke r utasrétegnél 
v r az utazási idő értéke r utasrétegnél 
v̂  r a gyaloglási idő értéke r utasrétegnél 
v. az idő alapértéke r utasrétegnél

Az adott „i” fejlesztési változatra jellemző összesített 
időköltség így:

Cr;“? Ctp (6)

Viteldíj: az utazás ténylegesen kifizetett díja.

Az adott j ” fejlesztési változatra jellemző összes el
jutási időt az egyes „p” időszakok eljutási idejeinek 
összegzésével kapjuk:

Képzett eljutási idő: a helyváltoztatás tényleges idő
szükséglete megnövelve az átszállás és a zsúfoltság 
miatti kényelmetlenséggel arányosan.

«̂.p “ ^  ur,p' ^  2  2  uf*/.ziP ' z^v +

+ ^  UfAp ' W  + ^  ' K  + 2  + Kr Z 3)

ahol: az f  viszonylat k-adik megállóközén r ré
tegű utasszám zs zsúfoltság mellett a p 
időszakban

zszar zsúfoltsági szorzó „zs” zsúfoltsági foko
zatra r rétegű utasok esetén 

uál egyszer átszálló utasszám r rétegből 
áj r első átszállás időértéke r rétegű utas szá

mára
u,2 r kétszer átszálló utasszám r rétegből 
á2r második átszállás időértéke r utasréteg 

számára

Az adott „i” fejlesztési változatra jellemző összes kép 
zett eljutási időt az egyes „p” időszakok képzett elju
tási idejeinek összegzésével kapjuk:

ahol: u  jjk utasszám i-ből j-be ,jk” jegykategóriával 
Pvijjt viteldíj i-ből j-be ,jk” jegykategóriával

Utasköltség: az időköltség és a viteldíj összege. Az 
utasköltség ,4” fejlesztési változat esetében, tetszőle
ges „p” időszakban tehát:

Cu.pj m + (8)

Az időköltséget és a viteldíjakat időszakonként ösz- 
szegezve, a régi utasok számára az adott V. fejlesztési 
változatra jellemző utasköltség a következőképpen 
alakul:

Q j f t g f Y l ) "  2  (Qf> + P , P ) ~  C -T j + vj (9)
A jelenlegi állapot és egy tervezési változat össze
hasonlításakor a realizálható többlethaszon összesí
tett értéke a közforgalmú közlekedési részrendszer 
meglévő utasai számára pedig a következőképpen 
számítható:

B v .r ig i “  (F<>)- (Fi ) (10)

ahol: Cy^CVg) utasköltség a jelenlegi (bázis) 
helyzetben 

C ^ ÍV ,)  utasköltség a tervezet szerint

3.1.2. A KÖZFORGALMÚ KÖZLEKEDÉSI 
RÉSZRENDSZER Ú J UTASAI SZÁMÁRA 
JELENTKEZŐ HASZON

A haszon kifejezése a régi utasokkal megegyező mó
don az utasköltség vizsgálatával oldható meg, a szá
mítási módszer is azonos az ott leírtakkal:

cUM<y,)-cTi+prí{ ii)
A keletkező többlethaszon megállapítására azonban 
a költség-haszon elemzés felezési szabálya2 szerint a 
következő formula alkalmazandó:

c , , ,x y c y , ,M ) (12)

Adott fejlesztési változatra jellemző többlethaszon a 
közforgalmú közlekedési részrendszer igénybevevői 
számára az új és a régi utasok által realizált többlet- 
hasznok összegzésével adódik:

2 A felezési szabály közgazdasági magyarázatát és részletes levezetését [14] tartalmazza.
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®U ”  ® U .rég/+  & U  ú j ( 1 3 )

Itt kell megjegyeznünk, hogy kizárólag az adott 
közforgalmú közlekedési részrendszert vizsgálva 
indifferens, hogy az új utazások látens, lappangó 
igényekből kialakuló, vagy más közlekedési módról 
átvándorolt utazásoknak felelnek-e meg. Az elem
zés körének későbbi bővítése viszont már egy struk- 
turáltabb megközelítést igényel, módosítva a fenti 
többlethaszon-értéket a más közlekedési módról a 
közforgalmú közlekedésre átvándoroltak esetében 
bekövetkező hasznosságváltozással (4.2. fejezet).

3.2. AZ ÜZEMELTETŐI OLDAL ÉRTÉKELÉSI 
KRITÉRIUMAI

Üzemeltetői oldalról vizsgálva egy fejlesztést elsőd
leges kritériumként általában a vállalat költségszint
jének optimalizálása, ill. a fejlesztés nyomán előállt 
új állapot fenntartásának érdekében felmerülő költ
ségek racionális keretek között tartása jelenik meg. 
A kérdés sajátos szemléletű, a működési környezet, 
továbbá a fejlesztési célok definiálta megközelítést 
igényel, hiszen a vállalat szempontjából például 
a működési költségek csökkentése a szolgáltatási 
színvonal jelentős visszaesése mellett ugyanúgy elfo
gadhatatlan, mint a színvonal olyan jellegű javítása, 
amely az üzemeltetési költségek aránytalanul nagy 
növekedésével jár.

Az igénybevevők által realizálható hasznok szám
szerűsítése mellett a közforgalmú közlekedési rész- 
rendszer szintjén vett értékelés teljessége érdekében 
az üzemeltetői szempontoknak is hasonlóan kiemelt 
figyelmet kell szentelnünk. Ezért egy fejlesztés során 
az üzemeltető vállalat gazdálkodását alapvetően be
folyásoló tényezőket, — a felmerülő, jellemzően mű
ködési költségeket, valamint a fejlesztés következ
ményeként esedegesen realizálható többletbevételt 
is -  maradéktalanul számba kell venni.

3.2.1. AZ ÜZEMELTETŐI OLDAL KÖLTSÉGEI

Az üzemeltetői költségeket az általánosan elteijedt 
megközelítés szerint a következőképpen csoporto
síthatjuk:
- Változó költségek

- Futással arányos költség:
- üzemeltetési költség
-járművek fenntartási- és szervizköltsége

- Idővel arányos költség:
-járművezetői bérköltség

-Állandó költségek 
-járműfenntartás általános költsége
- vállalati általános költség

A fentieken túl jelentős tételként szerepelhet még 
a fejlesztés nyomán a járműállomány nagyságában 
esedegesen bekövetkező változáshoz kapcsolódó 
költség, az ún. póüási költség.

A szolgáltató költségeit egy adott időszakra -  mely
nek gazdasági adatai a vállalatirányítási rendszerben 
teljes körűen hozzáférhetők -  összegezve, majd a 
költségekhez tartozó teljesítményértékekkel ará
nyosítva a tervezési változatra vonatkozó gazdasági 
számításokhoz szükséges fajlagos költségértékekhez 
jutunk. Ezzel a megközelítéssel ellentétben, egy jó 
val pontosabb, alulról építkező költséggazdálkodást 
megvalósító rendszert [5] részletesen ismertet.
Az értékeléshez felhasznált fajlagos mutatók a jár
művek futott kilométerre eső üzemeltetési (c.) to
vábbá fenntartási költsége (cf), valamint a járműve
zetői fajlagos bérköltség (cb) .

A közlekedési vállalat (V) számára felmerülő egyes 
költségeket a következők szerint értelmezzük:

Üzemeltetési költség „i” fejlesztési változat eseté
ben:

cü,ví ~ ^  2 ^

ahol: összes üzemeltetési költség
ljmn >j” járműtípusba sorolt „m-edik” jármű 

által megtett „n-edik” szakasz hossza 
cüj , j” járműtípusba sorok járművek fajla

gos üzemeltetési költsége (Ft/jkm)

Járművek fenntartási- és szervizköltsége az „i” fejlesz
tési változat esetében:

C f y j  “  2  2 )  2  C f J  ( 1 5 )
j  m n

ahol: Cf Vi összes fenntartási-és szervizköltség
lJinn , j” járműtípusba sorolt „m-edik” jármű 

által megtett „n-edik” szakasz hossza 
cfj ,j ’’járműtípusba soroltjárművek fajlagos 

fenntartási és szervizköltsége (Ft/jkm)

Járművezetői bérköltség „i” fejlesztési változat eseté
ben:

Cb,ví -  í/*' (16)

ahol: CBVi összes bérköltség 
t. k „k” járművezető által teljesített munkaórák 

száma
cb fajlagos bérköltség (Ft/óra)

A fentiekből adódóan a közlekedési vállalat összkölt
sége a V. fejlesztési változatot tekintve:
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C M -  C(iyj+ Cp.vj+ CSVJ + Cfm  + CViiltJ + Cpótf (17) 
ahol: Cfál( járműfenntartás általános költsége 

Cvílt vállalati általános költség 
Cpóti pótlási költség

3.2.2. AZ ÜZEMELTETŐI OLDAL 
BEVÉTELEI

A közlekedési vállalat egy fejlesztés nyomán esetle
gesen bekövetkező utasszám-növekedés következ
ményeként többletbevételt realizál. A többletbevétel 
becslésének kiindulópontja az új utasok számának 
meghatározása, ami történhet a keresletrugalmas
ság vizsgálata alapján, vagy komplex modellezés ré
vén. A bevétel alapvetően a menetjegyek és bérletek 
értékesítéséből származik (modellünkben nem té
rünk ki a közlekedési vállalat egyéb tevékenységéből 
származó bevételeire), ekkor a közlekedési vállalat 
összbevétele V. fejlesztési változat esetében:

A-(K)-(“o.* +"w )'Pm +(u°Ji +ui.») p» (18) 
ahol: u0mj menetjegyet váltó régi utasok száma

u, rnj menetjegyet váltó új utasok száma 
Pmj menetjegy egységára 
u0 bj bérletet váltó régi utasok száma 
Uj bj bérletet váltó új utasok száma 
pbj bérlet egységára

A (18) egyenlet jegyet ill. bérletet váltó utasokra vo
natkozó értékeit természetesen a vizsgálati időtávlat
nak megfelelően arányosítani kell.

A bevételi oldal részrendszeri szintű elemzés esetén 
kiegészíthető a szubvenció mértékével, ám mivel az 
a következőkben azonos értékkel, csak az ellenolda
lon, társadalmi-gazdasági költségként merülne fel, 
az egyszerűség érdekében jelen elemzésben nem 
szerepeltetjük.

3.2.3. AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA 
JELENTKEZŐ HASZON

Az üzemeltető számára a V. fejlesztési változat meg
valósításával realizálható haszon a következőképpen 
számítható:

bAk ) - iA k ) - cAk ) (19) 
ahol: Iy(V.) a közlekedési vállalat összbevétele V. 

fejlesztési változat esetében 
CyCV.) a közlekedési vállalat összköltsége V. 

fejlesztési változat esetében

Adott V. fejlesztési változat megvalósítása esetén a je 
lenlegi állapothoz képest realizálható többlethaszon 
értéke:

Br -B r(V,)-B,(V0) (20)

ahol: Bv(Vj) a közlekedési vállalat összhaszna a ter
vezett változat szerint 

Bv(V0) a közlekedési vállalat összhaszna a je 
lenlegi (bázis) helyzetben

4. AZ EGYÉB KÖZLEKEDÉSI RÉSZRENDSZERE
KET ÉRINTŐ HATÁSOK SZÁMBAVÉTELE

Az értékelésbe bevonandó vizsgálati terület lehatárolása 
mindig a vizsgálat céljától függ. Ha a célunk a közleke
dési vállalat mint gazdálkodó szervezet működésében, 
hatékonyságában, nyereségességében a fejlesztés nyo
mán bekövetkező változások jellemzése, szembeállítva 
az utasok számára érzékelhető hasznossági szint válto
zásával, akkor elég a 3. fejezet szerinti leltárt, majd egy 
összehasonlítást elkészítenünk. Ha azonban a dkk cí
mében is szereplő komplex szemlélet megvalósítása a 
cél, elengedhetetlen bevonni az értékelésbe a fejlesztés 
egyéb közlekedési részrendszerekre (4. fejezet), vala
mint a társadalmigazdasági környezetre kifejtett hatásait 
(5. fejezet).

Az előző fejezetben számba vett egyes elemek, me
lyek a fejlesztésben közvedenül érintett közforgalmú 
közlekedési részrendszerben haszonként merültek 
fel (pl. az új utazások következtében realizált több
letbevétel), más részrendszer (ek) szempontjából 
költségként értelmezhetők (pl. az átvándorolt uta
sok miatt csökkenő bevételek), és vice versa. Ameny- 
nyiben az értékelést szélesebb körben, azaz nem 
csupán az elsődleges hatásokat számba véve végez
zük el, erre a kettősségre tekintettel kell lenni.

Jelen cikkben az átláthatóság érdekében eltekin
tünk attól a ténytől, hogy egy közforgalmú közle
kedési részrendszert érintő fejlesztési intézkedés 
hatással lehet egyéb közforgalmú közlekedési rész- 
rendszerekre is. Más szóval azt feltételezzük, hogy az 
egyes alágazatok (pl. autóbusz- és vasúti közlekedés) 
között nincs versenyhelyzet, ami a valóságnak jó  kö
zelítéssel megfelelő megközelítést képvisel.

A cikk negyedik fejezetében ezért egyéb közlekedési 
részrendszer alatt az egyéni közlekedést értjük, és az azt 
érintő másodlagos hatások számbavételét végezzük el.

4.1. AZ EGYÉNI KÖZLEKEDÉS 
JÁRMÜVEINEK ÜZEMELTETÉSI-, 
FENNTARTÁSI- ÉS SZERVIZKÖLTSÉGE

Az egyéni közlekedés járműveihez kapcsolódó költ
ségek hasonlóan számíthatók, mint a közlekedési 
vállalat esetében, azzal a különbséggel, hogy itt bér-
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költséggel nem kell számolni.
Üzemeltetési költség „i” fejlesztési változat esetében:

-'Ű.EK.i

ahol: összes üzemeltetési költség
L , j” járműtípusba sorolt „m-edik” jármű

által megtett „n-edik” szakasz hossza 
cflj , j  ’’járműtípusba sorolt járművek fajla

gos üzemeltetési költsége (Ft/jkm)

Járművek fenntartási- és szervizköltsége az „i” fejlesz
tési változat esetében:

(22)

íi
gos fenntartási költsége (Ft/jkm)

Ha a fejlesztés következményeként a közforgalmú 
közlekedés nagyobb arányú, míg a magántulajdon
ban lévő gépjárművek alacsonyabb szintű igénybe
vételét vesszük alapul, a fenti költségek nyilvánva
lóan csökkenni fognak. A fejlesztési különbözeten 
alapuló módszer3 szerinti elemzést -  csak az érintett 
járművekre — elvégezve ebben az esetben, ezen költ
ségelem negatív értéke lényegében a fejlesztés hasz
nának tekinthető.

4.2. A KÖZLEKEDÉS RÉSZTVEVŐINEK 
UTASKÖLTSÉG-VÁLTOZÁSA

A fejlesztés nyomán a teljes közlekedési rendszer
-  egyéni és közforgalmú közlekedési részrendszer 
együttesen -  minden résztvevőjének változik az utas
költséggel jellemezhető hasznossági szintje. Az egyes 
érintettek a következők:
- a közforgalmú közlekedés régi utasai,
-a  közforgalmú közlekedést újonnan igénybeve
vők,

- az egyéni közlekedés utasai,
- az egyéni közlekedés helyett a közforgalmú közle

kedést választó utasok.

Az első két csoport költségeinek számbavételével a
3.1. fejezet foglalkozik részletesen.

Az egyéni közlekedés utasainak eljutási ideje [14] 
szerinti megközelítéséből kiindulva a következőkép
pen számítható:

ahol: C,. KKJ összes fenntartási- és szervizköltség
ljmn d” járműtípusba sorolt „m-edik” jármű 

által megtett „n-edik” szakasz hossza 
, j” járműtípusba sorolt járművek fajla-

(23)

ahol: Te;EK= az egyéni közlekedés régi utasainak el
jutási ideje
F.= i-körzetbe érkező és onnan induló gépjár
műforgalom
Ly = átlagos járművön kívül töltött idő utazá
sonként az i körzetben 
Fn= járműforgalom a hálózat n szakaszán 
t = menetidő a hálózat n szakaszánm ,n
f  = gépjárművek átlagos foglaltsága (fő/jármű)

A közforgalmú közlekedéshez hasonlóan egy idő
érték bevezetésével képezhető egy időköltség, ami
-  viteldíj nem lévén -  egyben az egyéni közlekedés 
utasköltsége:

Ct£K “  CU£K -  t/Jk + 2  j (24)

ahol Cj.gj. = az egyéni közlekedés utasainak idő
költsége
Cjj gjj. = az egyéni közlekedés utasainak utas
költsége
tvJk = a járművön kívül töltött idő értéke az 
egyéni közlekedésben
tv = a menetidő értéke az egyéni közlekedés
ben

A fejlesztés nyomán realizálható haszon a kiindulási 
állapot és az adott V. fejlesztési változat megvalósí
tásával várható utasköltség-értékek különbségéből 
adódik:

Bv.b* -C u. M - C ^ Í K )  (25)

ahol: CUEK(V0) az egyéni közlekedés utasköltsé
ge a jelenlegi (bázis) helyzetben 
Cu.Ek(V|) az egyéni közlekedés utasköltsé
ge a tervezet szerint

A haszon gyakorlatilag abból adódik, hogy a kisebb 
személygépkocsi-forgalom miatt csökkennek a tor
lódások, folyamatosabbá válhat a forgalom lefolyása, 
így egyes szakaszokon a tm menetidő, míg például a 
parkolóhelyek felszabadulása miatt a tk idő nagysá
ga csökkenhet

Az egyéni közlekedés helyett a közforgalmú közle
kedést választó utasok számára új költségelemként 
merül fel a viteldíj, továbbá valamilyen irányba mó
dosul az időköltség, attól függően, milyen eljutási le
hetőséget „adtak fel” a közforgalmú közlekedésért.

5 [12], 1.2. fejezet

2009. szeptember
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Az egyéni gépjárműhasználat esetében ez például 
gyakran lemondást jelent egy magasabb kényelmi 
szintről, míg a gyaloglás esetében -  az egyéni prefe
renciáktól függően -  ez a hatás legtöbbször az előző
vel pont ellentétes előjelű.

A „lemondás” mértékének számszerűsítése az utas
költség változásának vizsgálatával oldható meg, oly 
módon, hogy a közforgalmú közlekedés új szereplő
ire elvégzett utasköltség-számítás, azaz a (11) egyen
let eredményéből kivonjuk a közlekedési módot 
váltó utascsoport közforgalmú közlekedés igénybe
vétele előtti, (24) analógiájára számítható költségeit. 
A számítás során a közlekedési módot váltó utasokat 
külön rétegekbe kell sorolni az eredetileg igénybe 
vett közlekedési lehetőségek szerint is -  így kapva a 
korábban gyalog, kerékpárral, személygépkocsival 
közlekedők megváltozott utasköltségét.

A gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőktől elte
kintve, a (11) valamint a (24) egyenlet közlekedési 
módot váltó utasokra értelmezett összefüggéseit fel
használva, a végeredmény a következő módon for
malizálható:

T̂.J ~ Ct.BK.vMó X ¡VJ (26)

ahol az aposztróffal jelölt értékek lényegében a (11) 
egyenlet szerinti, új utasokra vonatkozó költségekről 
leválasztva kizárólag az egyéni közlekedés helyett a köz
forgalmú közlekedést választó utasok költségelemeit 
jelképezik. A módosított utasköltség-összefüggés így:

)" CuM,UtoiÁK )+ £ U.új,vállti(r>) (27)

Tehát a közforgalmú közlekedés (régi és új) utasai
nak adott V. fejlesztési változat megvalósítását köve
tően kialakuló költségszintje az alábbiak szerint ad
ható meg:

Cv (V, )- CVM (V,)+ )+ cUM̂ ( y , ) (28)

Végül az új utasok számára keletkező többlethaszon 
számítását tartalmazó (12) egyenletet is módosítani 
kell az új struktúrának megfelelően:

Bű« - >̂1 + (29)

Ezen értékek ismeretében már módosítható a (13) 
egyenlet, kifejezve a teljes közlekedési rendszerben 
realizált haszontöbbletet:

Bv -  + B’vm (30)

Amennyiben nem jelennek meg a rendszerben 
egyéni közlekedésről közösségi közlekedésre váltó 
utasok, úgy nem kell számolnunk a fentiekkel, ek
kor «•„, - * r . .

5. A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSOK

A közlekedés és annak egyes részrendszerei mindig 
egy adott társadalmi-gazdasági környezeten belül 
értelmezendők, így sem működésük, sem fejleszté
sük nem választható el a tágabb környezetüket rep
rezentáló nemzetgazdaságtól. Az extemális hatások 
révén ez a kapcsolat jóval szorosabb, mint azt első
re gondolnánk. A kisebb járműforgalommal járó 
alacsonyabb baleseti kockázat a baleseti költségek 
csökkenését vonja maga után, ami lényegében a tár
sadalom minden tagját érinti. Csakúgy, mint a kör
nyezetszennyezés mértékének csökkenése, vagy az 
infrastruktúra fenntartás költségeinek mérséklődé
se. A közforgalmú közlekedés fejlesztése hozzájárul 
az életminőség javulásához is, elérhetővé teszi azok 
számára is a szocializációs lehetőségeket, akik anya
gi helyzetüknél fogva erre önerőből nem lennének 
képesek. Az eseüegesen felmerülő időmegtakarítás 
pedig egyéb tevékenységekre is fordítható, melyek 
végzésével vagy az egyén hasznossági szintje növel
hető (szabadidős tevékenységek), vagy a nemzetgaz
daság termelékenység fokozható (munkavégzésre 
fordított időmegtakarítás).

Az egyes hatásterületek számbavételén túl, azok ér
tékelésbe történő bevonásához számszerűsítésük
re is szükség van. Ez olyan hatások esetében, mint 
például a közösségi érzés erősödése, az egyén hasz
nossági szintje, vagy a termelékenység megváltozása 
igen nehezen megfogható. A kérdéskör még min
den bizonnyal további vizsgálatokat és kutatásokat 
(pl. egyéni preferenciák), nem egy helyen komoly 
közgazdaság-elméleti megfontolásokat igényel, így 
jelen cikkben csak néhány, jobban megközelíthető 
hatásterület számszerűsítési lehetőségeire teszünk 
kísérletet.

5.1. A BALESETI KÖLTSÉGEK VÁLTOZÁSA

A baleseti költségek változása két tényező eredője
ként alakul ki: a fejlesztés következtében csökkenő 
egyéni közlekedési forgalom baleseti kockázata ala
csonyabb lesz, mint eredetileg volt, ez pozitív hatás, 
a megnövekedett közforgalmú közlekedési forga
lom kockázati tényezője viszonyt magasabb, ez ne
gatív hatás.

A baleseti költség változásának alapja tehát a jármű
vek futásteljesítményének a változása, ami a közfor
galmú közlekedés esetében a járműforduló-tervből, 
az egyéni közlekedés esetében pedig a módot váltó 
utasok által a közforgalmú közlekedési részrendszer
ben megtett utaskilométer adatok alapján állapítha
tó meg. Utóbbi adatot a felhasználás előtt egyrészt
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korrigálni kell egy átlagos járműfoglaltsági értékkel, 
ami a szakirodalomban szokásos 1,5-ös értékkel jel
lemezhető, másrészt a feltételezhetően többletkilo
méter megtételét jelentő mód választása miatt egy 
a hálózati kialakítás és az utazások szerkezete által 
együttesen definiált, becsült értékkel (pl. 0,8).

A költségek számbavételéhez első lépésben ajárműkm- 
változást össze kell szorozni a relatív baleseti mutató ér
tékeivel (RBM), valamint az egy balesetben átlagosan 
sérültek vonatkozó számával. (2. és 3. táblázat)

2. táblázat: RBM-relativ baleseti mutató (baleset/10' 
jkm) (baleset bekövetkezésének valószínűsége) [12’J

Útkate-
gória

halálos
baleset

súlyos
baleset

könnyű
baleset

csak anya
gi káros

Belterü
leti út

0,0174 0,13615 0,20245 1,215

3. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek szá
ma [12]

Útkategória Baleset
kimene
tele

Meg
haltak
száma

Súlyo
san
sérültek
száma

Könnyű
sérültek
száma

Belterületi
út

Halálos 1,077 0,219 0,231
Súlyos - 1,102 0,291
Könnyű - - 1,233

Ezt követően a fejlesztés nyomán kialakuló baleseti 
költség változás értékét úgy kapjuk, hogy a meghal
tak/ sérültek, és a csak anyagi káros balesetek előző 
táblázatok alapján kapott számának változását össze
szorozzuk a 4. táblázat fajlagos baleseti értékeivel.

4. táblázat: Fajlagos baleseti értékek, 2006 [12]

Baleseti sérülés, ká
rosodás jellege

Fajlagos baleseti érték

halálozás 261,12 millió Ft/áldozat
súlyos sérülés 18,12 millió Ft/sérült
könnyű sérülés 1,3 millió Ft/sérült
csak anyagi károsodás 0,6 millió Ft/baleset

Az egyéni és a közforgalmú közlekedési részrendszer fen
tiek szerint számított baleseti költség változásainak értékeit 
összegezve kapjuk a fejlesztés társaclalmi-gazdasági szinten 
értelmezett többlethasznának egy jellemző elemét

5.2. A LÉGSZENNYEZÉS MÉRTÉKÉNEK 
VÁLTOZÁSA

A környezeti hatások közül a légszennyezés változásá
nak becslése szintén a közlekedés volumenére jellem

ző paraméter, a jármükm érték alapján történik. A ha
tás számszerűsítéséhez [12] különböző fajlagos értékek 
alkalmazását ajánlja. A vizsgálati időszak többletfutását 
az ajánlott értékekkel megszorozva kapjuk a környezet
terhelés pénzben kifejezett változását

A fentiektől eltérő megközelítéssel [8] az üzem- 
anyag-fogyasztás megváltozása alapján közelíti meg 
a kérdést, ami a forgalomnagyság változását alapul 
vevő szemlélettel ellentétben egy jóval differenciál
tabb megközelítést jelent. A károsanyag kibocsátás 
az elégetett üzemanyag mennyiségéből származtat
ható, ami pedig a járműkilométerek és a fajlagos fo
gyasztás függvénye.

Az üzemanyag-fogyasztás változásának meghatározá
sa az egyéni közlekedés esetében:

A  U EK,ff
ig a . 5 ,g . fg

(32)

ahol: az egyéni közlekedésről a közforgalmú 
közlekedésre átvándorolt utasok száma 
ádagos utazási távolság az egyéni közle
kedésben
benzines járművek aránya az egyéni köz
lekedésben
gázolajat fogyasztók aránya az egyéni 
közlekedésben
benzin üzemű személygépkocsik fajla
gos fogyasztása
diesel üzemű személygépkocsik fajlagos 
fogyasztása

A közforgalmú közlekedésben bekövetkező üzem
anyag-fogyasztási többlet:

ahol: F„,
t - f & K  (33)
futásteljesítmény [járműkilométer] (0 = 
bázis, 1 = terv)
fajlagos fogyasztás (autóbusz)

Ha a környezetkímélő meghajtási technológiák elter
jedését feltételezzük -  márpedig a közforgalmú köz
lekedés fejlesztése egyre inkább ebbe az irányba (is) 
halad - , további feladatot jelent ezen járművek környe
zetterhelésének a számítása. Ez az érték bizonyos (pl. 
elektromos) meghajtások esetén lokálisan nulla, nem 
számolva az energia előállításának globális költségeivel, 
amelynek megállapítása túlmutat a cikk keretein.

A gyakorlati számítások során az üzemanyag-fo
gyasztás változását [12] fajlagos értékeivel arányo-
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sítva a környezetterhelés 
megváltozása kellő pon
tossággal közelíthető. Az 
eddigieknek megfelelően 
a változás pozitív előjele az 
értékelésben költségnöve
kedést, míg negatív előjele 
többlethaszon realizálását 
jelenti.

6. A KOMPLEX ÉRTÉKE
LÉS KERETRENDSZERE
6.1. A KOMPLEX ÉRTÉ
KELÉS ELVI ALAPJAI

2. ábra: A költség-haszon elemzés folyamata

A komplex értékelés elvégzéséhez lényegében ren
delkezésünkre áll egy elemzési módszer, a költség- 
haszon elemzés, amelyet a közlekedéstervezésben 
már régóta alkalmaznak -  leggyakrabban építési 
jellegű -  beruházások értékelésére. [1] megfogal
mazásában a költség-haszon elemzés (Cost-Benefit 
Analysis, CBA) az egyes „projektváltozatok közül a 
társadalmi-gazdasági szempontból legelőnyösebb
nek vélt megoldás kiválasztására szolgáló eljárás, 
illetve a projektek ilyen szempontok szerinti sorba 
rendezésének meghatározására szolgáló módszer.”

A módszert leginkább fejlesztési tervekhez kapcso
lódó döntések támogatására használják. Döntési vál
tozatok vizsgálatára akkor kerül sor, ha a jelenlegi 
állapot, illetve a beavatkozás nélküli várhatóan kiala
kuló állapot a társadalom számára nem megfelelő. 
A beavatkozás irányulhat a kiinduló állapot megha
tározott irányú változtatására, vagy kimondottan egy 
meghatározott kívánatos állapot elérésére.

A költség-haszon elemzés egy kvantitatív döntéstá
mogató módszer: számszerűsíti, majd pénzértékben 
fejezi ki a döntési változatok költségeit és hasznait, 
és ezek összevetésével segíti a legjobb döntési válto
zat kiválasztását. A döntési változatok között mindig 
szerepel a nem cselekvés lehetősége, vagyis az adott, 
a kiinduló állapot fenntartása is.

A költség-haszon elemzés alapkoncepciója, hogy az ösz- 
szes felmerülő költséget és hasznot felbecsüli egy adott 
projekttel, fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban.

Az értékelés alapvetően két szakaszban történik: elő
ször az egyes változatokat vonjuk vizsgálat alá, majd ezt 
követően történik meg az egyes változatok összevetése, 
és végeredményül az optimális változat kiválasztása.

A költség-haszon elemzés folyamatát a 2. ábra sze
rint szemléltethetjük.

Az értékelés két szakaszánnak megfelelően először a 
költségek és hasznok teljes körű számbavételét kell 
elvégezni, majd azokat egy adott tervezési időinter
vallumra vetítve különböző aggregált gazdasági ha
tékonysági mutatók számíthatók. Ezt követően kell 
meghatározni a döntési kritériumokat (pl. egy kívá
natos megtérülési idő, a hasznosság egy adott szinte 
stb.), végül az egyes mutatókat figyelembe véve a vál
tozatok közül egyértelműen kijelölhető az optimális 
megoldás.

6.2. A HASZNOK ÉS KÖLTSÉGEK 
SZÁMBAVÉTELE

Egy fejlesztés során felmerülő költségeket több ka
tegóriára bonthatjuk. Az elsődleges költségek azok 
a költségek, amelyeket szorosan a fejlesztés meg
valósítása érdekében kell kifizetni. A másodlagos 
költségeket a negatív extemáliák, ill. a káros külső 
hatásokhoz kapcsolódó költségek képezik. Hasonló 
szempontok szerint kategorizálhatjuk a hasznokat 
is. Az elsődleges hasznok közvetlenül a fejlesztésből 
adódnak, a másodlagos hasznok viszont általában a 
gazdaságban jelentkeznek, de csak közvetetten kö
szönhetőek a projektnek.

Az s számú Vfejlesztési változatban (V,, V2, ... V) je 
lölje az elsődleges költségeket k;, k2, ..., kn, a másod
lagos költségeket m^ m2, ..., mr. Az összes költség 
így a következők szerint alakul:

+ (34)

ahol: C (V.) az i-edik fejlesztési változat összes 
költsége (cost)

k. az i-edik elsődleges költségelem 
m. a j-edik másodlagos költségelem

Hasonló szempontok szerint kategorizálhatjuk a 
hasznokat is. Az elsődleges hasznok közvetlenül a
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fejlesztésből adódnak (hr  h2, . hk), a másodlagos 
hasznok viszont általában a gazdaságban jelentkez
nek, de csak közvetetten köszönhetőek a projektnek 
(lj, lg, ..., lp) . Az összes haszon így:

(35)

ahol: B(V.) az i-edik fejlesztési változat összes 
haszna (benefit)

h. az i-edik elsődleges haszonelem
L a j-edik másodlagos haszonelem

A haszon egyik mértéke lehet a közlekedésfejlesztés 
során az összes utazási költség minimalizálása, ami
nek egy lehetséges megközelítése a következők sze
rint történhet:

C(pu  ^  ci,],' ¡a (56)

ahol: C(Py) az i-ből j-be tartó P út megtételének költ
sége

c.kjk a k-adik szakasz megtételének fajlagos 
költsége (homogén infrastruktúrajel
lemzőkkel rendelkező hálózat esetén a 
c érték állandónak tekinthető) 

f. az i-ből j-be Py úton lebonyolódó forga
lom nagysága

A P. út az alábbi koordinátákkal jellemzett szaka- 
szo kból áll:

)l(37)
Az összes, esetünkben az utazási idővel jellemzett C 
költség -  amely költségben jelentkező megtakarítás 
társadalmi haszonként fogható fel -  az egyes reláci
ókban lebonyolódó utazások költségeinek összegzé
sével adódik:

^ C (P U ) - C  (3g)
Je n

A fenti C költség minimalizálásával érhető el az opti
mális költségszint (Cf):

c ' - m in £ c ( P , j )  (39)
JEN

Megjegyezzük, hogy míg az egyéni szempontok jel
lemzően a minimális utazási hossz/idő mint költség, 
addig a közösségi szempontok ennél jóval szélesebb 
körűek, ezért a teljes közlekedési rendszer, valamint 
az azon jóval túlmutató társadalmi rendszer műkö
désének optimuma kell legyen az alapvető cél — az
az a társadalmi haszon esetében az utazási költség 
változásán kívül természetesen egyéb tényezőket is 
figyelembe kell venni.

6.3. KOMPLEX KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉS

A közgazdasági költség-haszon elemzés alapvetően 
egy egyszerű pénzügyi elemzés számított értékeiből 
indul ki, ám azokat kiigazítja a társadalmi-gazdasági 
szintű elemzésnek megfelelő költségekkel és hasz
nokkal. Ez a lépés már egy szélesebb értelemben 
vett hasznosságot vizsgál, és a felmerülő társadalmi 
költségek és hasznok, ill. külső gazdasági hatások fi
gyelembe vételével már egy igen jó l árnyalt képet ad 
egy tervváltozat megvalósításának társadalmi-gazda
sági következményeiről.

A pénzügyi bevételeken túl tehát a közgazdasági 
költség-haszon elemzés az egyes tervváltozatok tár
sadalmi-gazdasági hasznosságát is számításba veszi. 
A társadalmi haszon fogalma alatt a fejlesztés meg
valósítójánál, illetve a fejlesztésben érintett szolgálta
tások új használóinál felmerülő hasznokat, továbbá 
a külső gazdasági hatások, extemáliák pénzben ki
fejezett értékét kell érteni.

A haszon megállapítása a fogyasztói magatartásból 
kiindulva történik: az tekinthető haszonnak, ami a 
fogyasztónak, azaz fejlesztési változatok esetében a 
rendszer igénybe vevőjének előnyös. A haszon mér
tékét elsősorban abból kiindulva határozzuk meg, 
hogy élvezői mennyit volnának hajlandók fizetni 
érte (WPT, willingness-to-pay). Azok esetében pe
dig, akik az adott hálózati változat kialakítása révén a 
korábbiakhoz képest kedvezőtlenebb helyzetbe ke
rülnek, a számukra jelentkező kárt negatív haszon
ként (haszoncsökkenésként) vesszük figyelembe. Ez 
utóbbi mértékét abból kiindulva közelíthetjük meg, 
hogy az érintettek mennyit volnának hajlandók fi
zetni a kedvezőtlenebb helyzet elkerüléséért

A közlekedési rendszereken elvégzendő költség- 
haszon elemzés során a hasznok számbavétele első 
lépésként nem pénzértékben, hanem eredeti, álta
lában idő dimenzióban történik. Ennek az a magya
rázata, hogy a közlekedési folyamat az utazó számára 
elsősorban idő dimenzióban kifejezhető jellemzők
kel bír (pl. rágyaloglási idő, várakozási idő, utazási 
idő), de a rendkívül sokrétű további hatásokat is (pl. 
átszállási kényelmetlenség, utazás kényelmi színvo
nala, zsúfoltság) általában könnyebb első megköze
lítésben idő dimenzióban jellemezni.

Az ily módon számba vett időértékeket összegezve 
az adott rendszerre jellemző időértékhez jutunk, 
ami végső soron olyan költségként fogható fel, amit 
az utasoknak [9] megfogalmazása szerint mintegy 
„meg kell fizetniük”, ha a szóban forgó közlekedési 
rendszert választják utazási igényeik kielégítésére.
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Végül ezen időértéket fordítjuk át tényleges pénzérték
re, amihez az emberi idő pénzbeli értékének -  a szak
irodalomban megtalálható felmérésekre, kutatásokra 
alapozott -  pontos ismerete szükséges. A közösségi köz
lekedés fejlesztése esetében az ily módon nyert,költség
megtakarítás” jelen ti az utasok számára az adott hálózati 
változat megvalósításából származó hasznot

Az egyes haszonelemeket összegezve kapjuk a fej
lesztés közgazdasági hasznát.

6.4. GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGI 
MUTATÓK SZÁMÍTÁSA

A gazdasági hatékonysági mutatók a közlekedésfej
lesztési elképzelések, az egyes tervváltozatok hasznos
ságára jellemző értékeket adnak végeredményül.

Nettó jelenérték (Net Present Value, N PV)

A fejlesztés megvalósításával realizálható haszon je 
lenértékét az egyes V  fejlesztési változatok esetében 
az azonos időpontra átértékelt és összegzett hasznok 
és költségek különbségeként számítjuk:

N P W ) - Í % $  (40)

ahol: Xt a t-edik évre vonatkozó társadalmi ha
szonkülönbözet 

i társadalmi diszkontráta, ajánlott értéke 
[8] alapján: 5,5 % 

t az aktuális év
n a vizsgálati évek száma

A nettó jelenérték fenti számításánál V. fejlesztés ese
tében a haszonkülönbözet értékét az adott (t-edik) év
ben tekintett hasznok és költségek különbsége adja:

(41)

Az NPV mutató a fejlesztések megítélésének kulcs
eleme: csak pozitív NPV-vel rendelkező tervváltozat 
tekinthető a közösség számára előnyös változást, az
az társadalmi hasznot hozó fejlesztésnek. Minél na
gyobb az NPV mutató értéke, az adott V. fejlesztési 
változat megvalósítása annál nagyobb többlethasz
not eredményez a tervezési periódusban, azaz NPV 
alapján az optimális változat a következő célfügg
vény szerint állapítható meg:

NPV -matNPVCV,)) (42)

A vizsgálati időtávlat a fejlesztés volumenével össz
hangban határozható meg. Kisebb hálózati, me
netrendi változtatás esetén a lehető legrövidebb

vizsgálati időintervallum ajánlható (pl. a következő 
pénzügyi év), esetlegesen a környezeti, társadalmi 
hatások figyelmen kívül hagyása mellett, kizárólag 
az üzemeltetés, finanszírozás kérdéseinek fókuszba 
állításával. Ugyanakkor egy új közlekedési rendszer 
bevezetésének vizsgálata esetén (pl. villamos közle
kedés) már a klasszikus metodikában szereplő 30 
éves időtávlat alkalmazása lehet indokolt.

Belső m egtérülési ráta (In ternál R ate  o f R eturn, 
IR R )

A belső megtérülési ráta azt a diszkontrátát fejezi ki, 
amelynél a V. fejlesztési változat megvalósítása követ
keztében fellépő társadalmi haszon jelenértéke zé
rus, azaz NPV(V) = 0.

Számításához ugyanaz a képlet használható, mint a 
nettó jelenérték esetében, azzal az eltéréssel, hogy 
az NPV(V.) nagysága adott, csak jelen esetben a ka
matláb az ismeretien.

Ha , akkor i=IRR (43)

Az IRR-rel kapcsolatos elvárás, hogy legyen nagyobb, 
mint az alkalmazott diszkontráta (5,5 %), ebben az 
esetben ugyanis a fejlesztés társadalmi hasznossága 
nagyobb a fejlesztés megvalósulása nélküli állapot 
hasznosságánál, azaz a V. fejlesztési változat megva
lósítása növeli a társadalmi jólétet.

Haszon-költség arány (Benefit over Cost Ratio, 
BCR)

A haszon-költség arány a teljes értékelési időszakra 
vonatkozóan mutatja meg a V hálózati változat je 
lenértékre átszámított társadalmi hasznainak és költ
ségeinek arányát.

B C R V , - m

6 S 0 + /7

ahol: Bt = a t-edik évre vonatkozó társadalmi ha
szon

Ct =a t-edik évre vonatkozó társadalmi 
költség

A haszon-költség mutató alapján a változatot akkor 
érdemes megvalósítani, ha BCR(V.) > 1, azaz a kép
letből kiindulva: ha a bázisévre diszkontált és összeg
zett hozamok értéke nagyobb, mint a bázisévre disz
kontált és összegzett költségek értéke.
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Közforgalmú közlekedés
A fejlesztési változatok közötti döntés az NFV, IRR 
és BCR mutatók segítségével hozható meg, az adott 
fejlesztés céljának, volumenének megfelelően kiala
kított szempontrendszernek megfelelően.

7. ÖSSZEFOGLALÁS

A közlekedéstervezés alapgondolata szerint egy köz
lekedési probléma megoldására, vagy egy kívánt 
célállapot elérésére különböző tervváltozatokat kell 
készíteni. A fejlesztési változatok közötti választás a 
tervezés végső fázisának legkritikusabb pontja, hi
szen a döntés hosszú távra, sok esetben évtizedek
re alapvetően meghatározza az érintett terület
-  egy városrész, város, vagy akár egy egész régió
-  közlekedési, gazdasági és társadalmi viszonyait.

Ebből következően a közlekedésfejlesztési elkép
zelések a várható hasznok és költségek teljes, és 
komplex jellegű áttekintése nélkül nem értékel
hetőek teljes körűen, minden szempontot kielé
gítően. Ehhez szükséges a fejlesztések hatásainak 
minél szélesebb körű számba vétele, ami a közvet
lenül érintett közlekedési részrendszeren túlmu
tató hatások részletes vizsgálatát is megköveteli.

A cikkben foglalkoztunk az egyes hatások szám
szerűsítésének lehetőségeivel, majd a költség-ha
szon szemléletnek megfelelő keretrendszerbe 
illesztve felvázoltunk egy lehetséges értékelési 
módszert. A metodika a szakirodalom tanúsága 
szerint is több helyen pontosításra szorul, első
sorban a társadalmi-gazdasági szintű hatásokat il
letően. További feladatként fogalmazható meg az 
értékelésbe bevont egyes elemek pontosítása (pl. 
az idő pénzértéke, környezetterhelés), illetve az 
értékelés egyéb elemekkel történő eseüeges bőví
tése (pl. szocializáció, életminőség). Az ez irányú 
kutatások nem ritkán számos szakterület ismeret- 
anyagának alkalmazását igénylik, így a komplex 
értékelés megvalósítása érdekében nélkülözhe
tetlen az egyes tudományterületek -  mérnöki, in
formatikai, közgazdasági és társadalomtudományi
-  együttműködése, a multidiszciplinaritás elvének 
gyakorlati megvalósítása.

Lektorálta:
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Complex evaluation of 
development variations 

in public transport

According to the fundamental concept of 
transport planning a number of plan versions 
are needed to be prepared to solve a transport 
problem or to achieve a required situation. The 
choice from among the development variations 
is the most critical point of the final phase of 
the planning, because the decision will basically 
determine the transport, the economic and so
cial conditions of the area concerned -  let it be 
a part of the city, a whole city or a region -  for a 
long term, in many cases for decades.

As a result, the concepts of transport develop 
ment cannot be comprehensively evaluated, tak
ing into account each and every aspect without 
reviewing also in a complex way the expected 
profits and expenses. To do this we need to take 
into account all the possible impacts of the de
velopment which in return necessitates the de
tailed survey of the indirect effects influencing 
the transport part-system concerned.

In the article we deal with the possibilities of 
how to define numerically the certain impacts, 
then in line with the cost and profit concept we 
have outlined a possible method of evaluation. 
According to the literature on the subject the 
methodology needs to be specified in several 
areas, primarily as far as the socio-economic im
pacts are concerned. An additional task is to fur
ther specify the elements included in the evalu
ation (for example the financial value of time, 
the burdening of the environment) as well as 
possibly adding further elements to the evalu
ation (e.g. socialization, quality of life). The 
researches in this field frequently necessitate 
the application of the knowledge of other spe
cialties, so in order to perform a complex evalu
ation the co-operation of certain disciplines
-  engineering, informatics, economic and social 
sciences -  and the practical application of the 
principle of multidisciplinarity is inevitable.

Die komplexe Bewertung 
von Entwicklunsalternativen 

im öffentlichen Verkehr

Laut des Grundgedanken der Verkehrsplanung 
muss man zur Lösung eines Verkehrsproblems, 
oder zum Erreichen einer erwünschten Zielset
zung unterschiedliche Planversionen erstellen. 
Die Entscheidung zwischen den Entwicklungs
versionen ist der kritischste Punkt in der letzten 
Phase der Planung, da die Entscheidung die Ver
kehrs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsverhältnisse 
des betroffenen Gebiets -  Stadtteil, Stadt, oder 
sogar einen ganze Region -  langfristig, in vielen 
Fällen für Jahrzehnte bestimmt

Demzufolge können die Projekte der Verkehrs
entwicklung ohne die vollständige und komplex 
xe Analyse der zu erwartenden Nutzen und Ko
sten nicht vollständig, aus jedem Gesichtspunkt 
bewertet werden. Dazu ist die Bestandaufnahme 
von den Wirkungen der Entwicklungen in brei
tesmöglichen Kreis notwendig, dass auch die aus
führliche Analyse der Wirkungen außerhalb des 
betroffenen Verkehrsteilssystems erfordert

Im Artikel haben wir die Möglichkeiten der sta
tistischen Bearbeitung der einzelner Wirkungen 
erläutert, sowie haben wir eine mögliche Bewer
tungsmethode entsprechend im Rahmen der Ko
sten -  Nutzenbetrachtung. Die Methodik bedarf 
laut der Fachliteratur eine Justierung in mehre
ren Stellen, vor allem bezüglich der Gesellschaft 
wirtschaftlichen Auswirkungen. Als weiteren Auf
gaben stellen sich noch die genaue Festlegung 
der einzelnen Elementen der Bewertung (z.B. 
der Geldwert, der Zeit die Umweltbelastung), 
bzw. Die eventuelle Erweiterung der Bewertung 
mit ändern Elementen (z.B. Sozialisation, Le
bensqualität). Die Forschungen in dieser Rich
tung erfordern oft die Anwendung der Kennt
nisse mehrere Fachgebieten, so ist im Interesse 
der komplexen Bewertung die multidisziplinarre 
Zusammenarbeit der einzelnen Wissenschaftsge
bieten -  Ingenieurwesen, Informatik, Wirtschafts
und Gesellschaftswissenschaften unerlässlich.
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Hogyan lehet és hogyan nem szabad 
a magyar vasút költségeit csökkenteni
A cikk nyomdába adásakor még nem kezdődött el a 201 Oes költségvetés 
parlamenti vitája. A felvetett gondolatok azonban nagy valószínűséggel 
aktuálisak lesznek a költségvetés elfogadása után is. A neves vasúti szak
emberekből álló szerzőgárda széleskörűen és tárgyilagosan közelíti meg a 
magyar vasút felé sokszor elhangzó, de szakmailag gyakran nem kellően 
alátámasztott kritikákat. A javaslatok és a felvázolt megoldások olyan ér
tékeket kínálnak, amelyek nemcsak vitára, hanem szakmai értékelésre is 
igényt tarthatnak.

dr. Ercsey Zoltán, Gittinger Tibor, 
Kisteleki Mihály, Vincze Tamás

E-mail: info@e4.hu

Sajtóhírek szerint a kormányzat ajelenlegi megszo
rító program részeként 40 milliárd Ft „támogatást” 
(valójában az állam által megrendelt személyszál
lítás költségtérítésnek egy részét) kíván megvonni 
a közösségi közlekedéstől, ezen belül elsősorban a 
vasúttól, megoldásként megjelölve a párhuzamos 
vasúti és autóbusz-közlekedés csökkentését.

Kormányrendelet döntött arról, hogy 2009-ben a 
MÁV-START 165,2 milliárd forint költségtérítést 
kap „szerződés alapján végzett személyszállítási 
közszolgáltatásaihoz”. (Forrás: Magyar Közleke
dés 2009. június 10-i száma) .Jól látható az elvonás 
nagyságrendje. „2008-ban a MÁV-START az alap- 
tevékenységére 221,4 milliárdot költött, vagyis a 
költségvetés adta a bevételeinek 70%-át.” (Forrás: 
Magyar Közlekedés 2009. június 10-i száma).

A hivatkozott folyóirat azonos száma tudósít a 
pályahasználati díj tervezett növeléséről az „Akár 
70%-al is nőhet a pályahasználati díj” című cikké
ben. „Nő a MÁV-START fizetési kötelezettsége is, 
egy számítás szerint akár 12 milliárddal, ami továb
bi állami támogatási igény szükségességét veti fel” 
úja a cikk 8-10 nappal a kormányzati megszorító 
intézkedés bejelentése előtt! így a MÁV-START 
akár 52 milliárdos forrásszűkítéssel is számolhat, 
amennyiben a támogatásmegvonás kizárólag a 
személyszállítást érinti.

A MÁV személyszállító leányvállalata az elmúlt 2-3 
év során vezette be —  egyelőre nem teljes érté
kűen és nem a teljes hálózaton —  az úgynevezett 
ütemes menetrendet, azaz a rendszeresen, min
den óra azonos percében induló vonatok rend
szerét, egyben jelentősen növelve a vonatgyakori
ságot. Ezzel a lépéssel közelített a magyar vasút a 
személyszállítási szolgáltatások „kínálati” jellegé
hez és követte az e téren kialakult európai gya
korlatot. Cél a vasút utasainak megtartása volt, az 
időközben végrehajtott tarifaemelések ellenére A 
magyar vasút közelmúltban elért legnagyobb sike
rét veszélyeztetné a kormányzat tervezett támoga
táscsökkentő intézkedése, amely könnyen kontra- 
produktívvá válhat.

1. AZ ÜTEMES MENETREND RÖVID 
TÖRTÉNETE

A 60-as években Nyugat-Európában, majd nálunk 
10-15 évvel később megindult a rohamos moto
rizáció. Az egyéni gépkocsi-közlekedés dinamikus 
hatást gyakorolt a társadalmi mobilizációra. A kö
tetlen indulási és érkezési idő, amelyet a gépkocsi 
a házunk udvarában, majd célunknál a kapu előtt 
parkolva tesz lehetővé, soha nem látott kihívással 
támadja általában a közösségi, de különösen avas
úti közlekedést.

Európa jóléti államaiban az 1960-as évekre az 
egyéni közlekedés már háttérbe szorította a köz
lekedés közösségi formáit, elsősorban a vasúti 
közlekedést. A fenntartható fejlődést célul kitűző 
gazdaságpolitika a vasút számára (is) kedvezőtlen 
tendencia megállítására, az ütemes menetrendre 
épülő komplex közösségi közlekedési struktúrát,
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Vasúti közlekedés
az úgynevezett ITF- et valósította meg. Az ITF 
(Integrierter Taktfahrplan = Integrált Ütemes 
Menetrend) jóval túlmutat az egyszerű ütemes 
menetrenden, hiszen a gyakori és könnyen meg
jegyezhető járatindítás szükséges, de nem elégsé
ges feltétel a közösségi közlekedés versenyképessé 
tételéhez az egyéni közlekedéssel szemben. Euró
pa nagy részén -  az ITF alapelveinek betartásával
-  egy hálózati rendszerszerkezet alakult ki, ami 
biztosítja, hogy bármely két pont között kiszámít
ható, rendszeres és szimmetrikus összeköttetés 
álljon rendelkezésre, optimális átszállási kapcso
latok révén.

A ma általánosan egyedüli fejlesztési útnak tekin
tett menetrend-konstrukció kezdeti alkalmazása 
már a 20. század első harmadában megjelent a 
német nagyvárosok elővárosi forgalmában, ezek 
között is legelsőként Berlinben. A berlini olimpia 
idején, 1936-ban már 285 kilométeres villamosí
tott „S-Bahn” hálózat működött a német főváros 
környékén (és a város belsejében!). A vonatok 
már ebben az időben minden vonalon 10-15-20- 
40 perces időközökben, ütemes menetrendben 
közlekedtek.

Az SBB (Svájci Szövetségi Vasutak) mintegy 10 
éves előkészítés után 1982-ben „Óránként egy vo
nat” mottóval vezette be teljes hálózatán az ITF-et. 
Az új menetrendi struktúra 21%-os kínálatnöve
lést jelentett mindössze 4%-os költségnövekedés 
mellett, jelentős infrastruktúra-beruházások nél
kül. A komplex rendszer hatásaként, ma 40%-kal 
többen veszik igénybe a vasutat, mint az ITF be
vezetését megelőzően.

A megkérdőjelezhetetlen eredmények következ
tében a rendszer Európa-szerte elteijedt. Svájc
ban az ITF sikere olyan elsöprő volt, hogy a meg
növekedett utasigények kielégítése érdekében 
elkerülhetedenné vált az infrastruktúra fejleszté
se. Az ITF automatikusan „megmutatja” azokat 
az infrastrukturális szűk keresztmetszeteket, ame
lyek felszámolása a további menetrendi fejlesztés
hez (járatsűrűség-növelés, menetidő-csökkentés 
stb.) szükséges. Az SBB által indított Bahn 2000 
program keretében is így valósulnak meg a me
netrendi struktúrához optimalizált, költséghaté
kony infrastruktúra-beruházások, amelyek 2004. 
december 12-től további 12%-os járatszám-növe- 
lést tettek lehetővé az SBB vonalain.

A holland államvasutak hálózatáról a 80-as évek 
elején olyan vonalhálózati térképet adtak ki tu
risztikai célból, amelyen az egyes vonalak három

különböző színnel voltak feltüntetve. A színek 
óránkénti, félóránkénti, illetve annál gyakoribb 
vonatgyakoriságot jeleztek.

Az új igények hazai kielégíthetősége szempontjá
ból szerencsésnek tekinthető momentum, hogy 
az áruszállítás markáns csökkenése, technológi
ájának megváltozása a korábbinál több helyet 
biztosított a vasúti infrastruktúrán a gyakoribb 
személyszállításhoz. Elsősorban a gyakoriság nö
velésének, a szolgáltatás versenyképességének igé
nye miatt fogalmazódott meg az új rendszer, az 
immár azonos időközönként, minden óra azonos 
percében/perceiben induló/érkező vonatokat 
tartalmazó menetrend kialakítása. A gyakoriság, 
azaz az ütem nagysága természetesen széles ha
tárok között változhat az adott vonal igényeihez 
és lehetőségeihez igazodva. A rendszer továbbfej
lesztése a teljes hálózatra, vagy annak egy részére 
kialakított, vonalanként egymással összehangolt 
„integrált” ütemes menetrend (az ITF), a csatia- 
kozási pontokon megfelelő átszállási lehetőséget 
biztosítva. Jó l belátható, hogy az új rendszer csak 
akkor lehet eredményes, ha egymással összefüggő 
vonalcsoportokon, hálózatrészeken egyidejűleg 
történik a menetrend-szerkezet módosítása, a régi 
menetrendek teljes „eldobása”, új „üres papíron” 
szerkesztés szükséges. Első közelítésben is megfo
galmazható az új rendszer néhány előnye:
-az utas számára megbízható, könnyen megje

gyezhető, rendszeres szolgáltatás;
- a szerelvények és az utazó személyzet hasznos 

időalapjának jelentős növelése;
- a szerelvények gyors fordítása jelentősen növeli 

hasznos futásukat, azonos vonatkilométert keve
sebbjárművel lehet teljesíteni;

- a rendszeresség fegyelmező hatást fejt ki az inf
rastruktúra kezelőire és általában minden vasúti 
szereplőre;

- a gyakorlati tapasztalatok is alátámasztották, 
hogy az ütemes személyszállítási menetrend az 
áruszállítást is szabályozza, fegyelmezi, menet- 
rendszerűvé „kényszeríti”.

A vizsgált kérdéskör szempontjából meghatározó 
tény, hogy a magyar vasúti hálózat sűrű, de vi
szonylag kis kapacitású és lassú közlekedésre al
kalmas, ezért a személyszállítás piaci sikereinek 
gyorsabban mozgósítható elemei a következők:
A menetrenddel ki kell használni az infrastruk
túra maximumát és az ehhez a feladathoz il
lesztett új járműtípusokat kell beszerezni. Az új 
személyszállítási koncepció tehát új —  ehhez a 
rendszerhez illesztett — járművek üzembeállítá
sát igényli.

www.kte.mtesz.hu
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Vasúti közlekedés

Ennek j  árműtechnikai j  ellemzői:
- kis alapegység (a szokásos méretek: 100-350 ülő

hely) a gyakoribb közlekedés okán;
- műszaki egyszerűség és megbízhatóság;
- mindkét végen vezetőállás a gyors fordulás bizto

sítása érdekében;
- nagy fajlagos teljesítmény, nagy gyorsulás és las

sulás;
- 2, vagy 3 szerelvény gyors össze- és szétkapcsolá

sával a változó utazási igények gyorsan követhe
tők legyenek és

- a 21. század utaskényelmi igényeinek kielégítése 
ugyancsak alapkövetelmény.

A fenti gondolatmenetnek megfelelően („ki
sebb vonatokkal gyakrabban, gazdaságosab
ban!”) a MÁV a fővonalakra is jelentős ütemben 
szerez be új járműveket, nevezetesen a korábbi 
mozdonyvontatású szerelvények helyett kisebb 
befogadó képességű motorvonatokat, azaz ajár- 
műbeszerzés tudatosan készül az ütemes menet
rendre!

A mellékvonalakon,— összhangban az eleve kisebb 
utasmennyiséggel,— már a 20. század első harmadá
ban lezajlott ez a típusváltás. Ma a magyar mellékvo
nalakon csaknem kizárólag motorvonatok bonyolít
ják le a vasúti személyszállítást, legnagyobbrészt a Bz 
sorozatú motorkocsikkal, valamint a velük gyakorla
tilag azonos szerkezeti felépítésű mellékkocsikkal, 
egytől hat kocsiig teijedő rugalmas szerelvény-ösz- 
szeállítási lehetőséggel. Ez a rugalmas, utasmennyi- 
ség-követő jármű-kialakítás teszi lehetővé az ütemes 
menetrendi struktúra követését is.

Az ütemes menetrend alkalmazásának a magyar 
vasúton is jelentős előtörténete van. Az 1991. má
jus végi menetrendváltozáskor a BDV sorozatjel
zésű villamos motorvonatok üzembeállításával 
összefüggésben, az elővárosi forgalomban ütemes 
menetrend lépett életbe, amely a Nyugati pálya
udvar -Szob viszonylatban óránkénti, Nyugati-Vác 
között 30 percenkénti, csúcsidőszakokban 20 per
cenkénti vonatgyakoriságot biztosított.

Az egymást követő évek menetrendi és üzemi ada
tainak összehasonlítása:

A vontatási energiafelhasználás költsége akkori 
árakon (3,31 Ft/kWh) 29,19 millió forinttal csök
kent a vonalon, 42,4%-os vonatdarabszám-n övelés 
mellett. A teljes vonattovábbítási költségmegtaka
rítás (1992 évi árszinten) az első évben 38 millió 
Ft volt a Budapest -Vác —Szob vonal elővárosi vo
natainál.

1. táblázat:

Menetrendi év: 1990/91 1991/92
Futásteljesítmény (vonatkm/ 
nap)

3 848 4 374

Dolgozó mozdony 
(V43 sorozat, darab)

14 5

Dolgozó személykocsi 
(Bhv sorozat, darab)

108 40

Dolgozó motorvonat (db) - 13
Motorvonati kocsiegység (db) - 52
Ülőhelyek száma 8416 7 592
%-ban 100 90,2
Vontatási teljesítmény 
(100 etkm)

6 306295 4 363 794

%-ban 100 69,9
Vonatmennyiség (db) 59 84
%-ban 100 142,4

Az 1990. és az 1991. évi novemberi utasszámlálás 
adatai alapján megállapítható volt, hogy a vizsgált 
vonal néhány állomásán, az elővárosi vonatokon 
az utasszám munkanapokon 3,7-41,3%-al, szom
baton és vasárnap pedig 4,8-41,5%-kal emelke
dett. Sajnos ez a rendszer néhány év alatt a belső 
és külső ellenállás hatására „fellazult”.

Az ütemes menetrend bevezetésének kísérleti terü
lete 2003-ban ismét a Budapest-Vác, majd az ahhoz 
szorosan csatlakozó Rákospalota-Újpest-Veresegy- 
ház-Vác vonal volt. Az országos ITF bevezetésének 
első lépéseként, kísérleti jelleggel a Budapest— 
Vác-Szob (70-es sz.) elővárosi vasútvonal került ki
jelölésre. Az ITF alapelveinek betartása (Vác, mint 
közlekedési csomópont), a járműpark sajátosságai 
(részben közös járműállomány, nevezetesen a BDV 
motorvonatok) és a közös pályaszakaszon a menet
rendek összehangolási igénye szükségessé tették a 
Budapest-Veresegyház—Vác (71-essz.) elővárosi vo
nal bevonását is a pilot-programba. Az új közleke
dési rend bevezetésének fő célja a piaci térvesztés 
megállítása, valamint az országos struktúra beveze
téséhez szükséges tapasztalatok megszerzése volt. A 
két vonal elhelyezkedését az 1. ábra mutatja.

A kiválasztott 2 vonalon minimális a „vegyes” for
galom zavaró hatása, néhány nemzetközi gyorsvo
nat és tehervonat terheli a gyakorlatilag elővárosi 
feladatokat ellátó 2 vonalat. Az egyéni gépkocsi
közlekedés utasai mellett a vasúttal párhuzamos 
autóbusz-közlekedés használói is potenciális vas
úti utasok, tehát jelentős utasmennyiség-növelésre 
van lehetőség a szolgáltatás sikeres javítása útján. 
A rendkívül sikeres kísérleti időszak célkitűzései-
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1. ábra: 70-es és a 71-es sz. elővárosi vonalak

nek, valamint a realizált eredményeknek részletes 
elemzése rendelkezésre áll. Egy év alatt 14%-kal 
több utas vette igénybe a két vonalat.

2. JELENLEGI ÜTEMES MENETRENDI 
KÍNÁLAT

A 70-71-es vonalcsoporton a pilot-projekttel nyert ta
pasztalatok alapján megkezdődött a hálózati ütemes 
menetrend kialakítása, amely elsőként a kelet-magyar
országi vasúthálózaton került kialakításra a 2007. évvé
gén bevezetett menetrendben. Az új menetrendben 
több vonat, egységes rendszerben, 30-60-120 perces 
alapütemben, komplex átszállási rendszereket kiszol
gálva közlekedik. Létrejött egy hálózati szintű alap
ütem, amely minden nap 
él, ezen felül az elővárosi 
forgalomban munkanapo
kon be légáratok és egyéb, a 
reggeli és a délutáni csúcs- 
időszak kezelésére alkalmas 
járatok közlekednek. Távol
sági forgalomban pedig a 
pénteki és a vasárnapi csúcs 
zökkenőmentes lebonyolítá
sára további vonatok állnak 
rendelkezésre. A 2. ábra a 
kelet-magyarországi vonal- 
hálózatot tartalmazza a csat
lakozási pontokkal. Az első 
szakaszban az ütemes menet
rend a Dunántúlon csak a 
hegyeshalmi és az esztergomi 
vonalakat érintette.

A. kelet-magyarországi ta
pasztalatok alapján a 2008

decemberétől a Dunántúlon is - részlegesen - be
vezetésre került az ütemes, integrált menetren
di rendszer, így az egységes európai közlekedési 
struktúrába illeszkedő országos hálózati rendszer 
hazánkban is kialakult, sajnos egyelőre csak kor
látozott mértékben. 2008 decemberében ugyanis 
a közlekedési kormányzat vonatdarabszám- korlát 
meghatározásával fékezte a rendszer teljessé téte
lét, téves információkra alapozott primitív áltaka
rékossági megfontolásokból.
Az eddigi elemzések alapján levonható az a követ
keztetés, hogy a korábbinál jelentősen gyakoribb 
(kisebb vonategységekkel!) és logikusan ütemes 
menetrendi struktúra a vasúti személyszállítási 
szolgáltatás javításának legfőbb eszköze.

A vasúti technológiára gyakorolt pozitív hatás és a 
költségmegtakarítás elemei:
1. növekszik a járművek napi futása, ami jelentős 

megtakarítással jár a jármű beszerzési, karban
tartási, üzemfenntartási fajlagos költségekben;

2. ütemes menetrendben megvalósuló azonos 
ülőhely-kínálat kisebb költséggel realizálható, 
mint ütemtelen konstrukcióban;

3. amennyiben az ütemes menetrend bevezetése 
az ülőhely-kínálat bővítésével jár, ez érdemle
ges költség-növekedést nem okoz
- a vasúti önköltségnek csak 10-15 %-a a vona

tok közlekedtetésével kapcsolatos közveden 
költség. A korszerű, energia- visszatáplálással 
működő villamos motorvonatoknál a kisebbik 
érték mérvadó;

- számos gyakorlati esetben a vontatási és a for
galmi utazó személyzet a konfűzus forduló

2. ábra: Kelet-magyarországi vonalhálózat a csatlakozási csomópontokkal

©  Csatlakozási csomópont (óra egészkor) 
©  Csatlakozási csomópont (óra félkor)
O  Intercity csomópont 
O  Interregio csomópont
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Vasúti közlekedés
tervek szerint is folyamatosan jelen van, tehát 
fizetjük, csak a hatékonysága rosszabb;

- egy inverz példa: a MÁV történetében számos 
alkalommal volt vonat-darabszám csökkentés. 
Ezek nulla üzemköltség-megtakarítást és nulla 
jármű-megtakarítást eredményeztek, viszont 
az utazóközönség elpártolását okozták és ez
zel jelentős bevétel-kiesés keletkezett;

4. a forgalmi végrehajtó szolgálat munkája még 
több vonat esetén is lényegesen egyszerűbbé vá
lik, - viszont a menetrend-tervezés sokkal össze
tettebb folyamat lesz;

5. az ütemes menetrendi szerkezet lehetővé teszi, 
hogy a vonattalálkozások kevesebb állomásra 
koncentrálhatok legyenek, így fölöslegessé váló 
forgalomszabályozási pontok szüntethetők meg;

6. a fejlesztési-beruházási források hatékonyabban 
használhatók fel;

7. az új beszerzésű forgalmi eszközök, műszaki sa
játosságaik folytán kifejezetten alkalmasak az 
ütemes menetrendhez, sőt, optimális kihaszná
lásuk csak az ütemes menetrend feltételei mel
lett lehetséges.

Az új menetrend társadalmi hasznossága kiemelten 
abban jelentkezik, hogy a jelentős (több ezer em
bert érintő) szolgáltatási színvonalemelés mellett a 
vállalati szintű hatékonyságjavulás az állami források 
hatékonyabb felhasználását is lehetővé teszi. Jelen
tős eredmény, hogy környezetvédelmi szempontok 
is érvényesülnek, a személygépkocsi helyett vonattal 
utazók számával mérséklődött a közutak terheltsé
ge, csökkentek a társadalmi extemális költségek is. 
Kiemelten fontos továbbá, hogy a versenyképesség 
javítása a rendelkezésre álló erőforrások, nevezete
sen az ehhez a feladathoz tudatosan illesztett jármű
park hatékonyabb felhasználásával, a kapacitásokat 
jobban az utasigényekhez allokáló, korszerű menet
rendi struktúrával valósult meg.

Az eddigiek egyértelműen alátámasztják, hogy a 
kormányzat vonatdarabszám-csökkentő elképze
lései szakmailag megalapozatlanok, várhatóan 
semmiféle költségmegtakarítást nem eredmé
nyeznek, ugyanakkor megállítanak egy európai 
gyakorlatnak megfelelő, a vasúti személyszállítás 
sikerességét megalapozó pozitív folyamatot.

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a vasúti infra
struktúra, az azt működtető személyzet, a jármű
vek akkor isjelen vannak, ha 10-15%-kal kevesebb 
vonat közlekedik az adott hálózatrészen. Minimá
lis csökkentést lehet csak elérni a mozdony- és a 
személyszállítást biztosító utazószemélyzet létszá
mában is. Mindezen állandó költségekhez képest

csak a vonattovábbítási energiafelhasználás ará
nyos a tényleges vonatszámmal, gyakorlatilag ez 
teszi ki a 10-15% változó költséget.

Nagy hiba lenne a jó l kialakított ütemes menetren
det vonatdarabszám-csökkentéssel tönkretenni.
Az egyszer „elküldött” utast csak hosszú évek mun
kájával lehet majd, esetleg visszaszerezni!

Hogyan lehet tehát a vasúti közösségi közlekedés 
költségeit más úton mérsékelni?
1. Jó l átgondolt tarifaemeléssel, a kedvezmények 

csökkentésével.
2. A belső technológiai folyamatok korszerűsítésé

vel, fegyelmezettebb, racionálisabb munkavég
zéssel, a belső tartalékok kihasználásával!

3. A pályavasút takarékos és minőségorientált 
munkájának kikényszerítésével. A magyar költ
ségvetésből támogatott személy-szállítást sújtó, 
és a nemzetközi tulajdonban levő árufuvarozást 
preferáló, pályahasználati díj felülvizsgálatával.

4. A mellékvonalakon és néhány kapcsolódó fő
vonalon a MÁV-tól független regionális vasúti 
részvénytársaságok szervezésével. Néhány piac- 
képtelen mellékvonalon a forgalom megszün
tetésével.

5. A hálózat és az egyéb vasúti területek felesleges
sé vált részeinek hasznosításával (eladás/bérbe- 
adás).

3. A KEDVEZMÉNYEK SZŰKÍTÉSE, 
TARIFÁLIS KÉRDÉSEK

- Reális mértékben csökkenteni kell avasúti utazá
si kedvezmények mennyiségét és mértékét. Mél
tányos csökkentést a társadalom hajlandó lenne 
elfogadni.

- A magyar vasúti tarifa, különösképpen pedig az 
indokolatlan mértékű markáns kedvezmények, 
az ingyenes utazások 27%-os becsült aránya, 
eleve gátolja a rentábilis működtetést. A ma
gyar vasút ismeretlen nagyságú embertömeget 
szállít nap mint nap, mindenféle egyéni ellen
szolgáltatás nélkül. Ebben azonos minden kö
zösségi közlekedési vállalat helyzete. Ez a hely
zet mégsem természeti törvényből fakad; józan 
belátással rendezhető. A politikai népszerűség 
fokozása a kedvezményezetti kör szélesítésével, 
a bevezetett ingyenes utazási lehetőségeket mél
tányos kedvezménnyel kell felváltani. A vasutas 
társadalom is beláthatja, hogy ha mindenáron 
ragaszkodik a korlátlan ingyenes utazás vívmá
nyához, nem lesz vasút, amelyen szabadjegyével 
utazhat. Azt is joggal bírálja a közvélemény, hogy 
Európában példátlan módon, a vasutas és család
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tagi szabadjegyek 95 százaléka első osztályra szól. 
Tiszta helyzet állna elő, ha a jelenlegi ingyenes 
utasok továbbra is markáns kedvezményt élvez
nének, de elszámolható módon, jeggyel utazná
nak. Jelenleg a közösségi közlekedési vállalatok 
az állam szociálpolitikájának elszenvedői, mert 
nem kapják meg szolgáltatásaik ellenértékét. Ez 
a halmozódó veszteségek egyik oka. A modem 
állomási és fedélzeti jegykiadó készülékek világá
ban nem állja meg a helyét az a szokásos ellenve
tés sem, hogy, ha majdnem mindenkinek jegyet 
kellene váltania, a pénztáraknál még hosszabb 
sorok keletkeznének, továbbá a kedvezményes 
jegyek előállítása, készletezése és kiszolgáltatása 
pedig számottevő többletköltséget okozna. A lé
nyeg az, hogy pontosan tudható legyen, hol, mi
kor, mennyien utaznak.

- Be kell szedni a menetdíjat. Szigorítani kell az 
ellenőrzést, de nem értelmetlen kampányokkal.

4. TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK KORSZE
RŰSÍTÉSE (GONDOLATOK A TELJESSÉG 
IGÉNYE NÉLKÜL)

- Az új motorvonatokkal kiváltott személykocsik és 
mozdonyok azonnali leállítása, javításból kivonása 
(esetleg eladása).

-Ajárművek „rendelkezésre állás’-jellegű szerződés 
alapján történő karbantartása, legalább 95%-os 
üzemkészséggel. A többijármű kivonása a forgalom
ból és a fenntartásból.

-Az előző, járműveket karbantartó telepek leállítása, 
a többi további racionalizálása (pl. győri, székesfe
hérvári, rövidesen a hatvani kocsijavítás).

-A mozdony- és szerelvényfordulók optimalizálása, a 
szükséges járművek darabszámának minimalizálása. 

-Az előbbi témához a fordulási időnormák racionali
zálása/korszerűsítése (szakszervezeti egyeztetés!).

- A mozdony-és szerelvényfordulókba a karbantartási, 
és tisztítási,Időablakok” pontos beépítése és a fordu
lótervek következetes betartása.

-A személyszállítás szüneteltetése miatt feleslegessé 
váló járművek kivonása a karbantartási rendszerből, 
a karbantartó telepek további racionalizálása. 

-Középtávon a vonalvillamosítás folytatása, annak je 
lentős költségcsökkentő hatása miatt.

-Középtávon a járműpark minél nagyobb mértékű 
egységesítése (új beszerzés, felújítás, remotorizálás 
esetén egyaránt) a fenntartási költségek csökkenté
se érdekében.

-A szolgáltatási színvonal szempontjából is korszerű 
új személyszállító járművek (DESIRO, FLIRT, TA- 
LENT, „UZSGYI”) minél nagyobb mértékű felhasz
nálására kell törekedni, mert energiafogyasztási és 
egyéb költségek szempontjából is hatékonyabbak

a korábbi járműveknél. A mellékvonalakon felsza
baduló Bz motorvonatokat is fel kell használni, - a 
reális lehetőségek és a szolgáltatási korlátok mérté
kéig,- a néhány kocsis mozdonyos szerelvények kivál
tására. A lehetőségek határáig ezeket a járműveket 
a hét végén át kell csoportosítani az idény-feladatok 
ellátására. Minden lehetséges kilométert „ki kell haj
tani” ezekből ajárművekből.

-A vontatójárművekbe beépített MFB (mozdony
fedélzeti berendezés) által biztosított műholdas 
nyomkövetésre és helyazonosításra épített menet- 
rendszerűség-ellenőrzési rendszer bevezetése. Az 
erre épített szigorú felelősségre vonási rendszer ki
dolgozása és érvényesítése.

-A gazdaságos vonattovábbítási módok tanítása és 
megkövetelése a mozdonyvezetőktől.

-A teljes utasítás- és szabvány-rendszer azonnali kor
szerűsítése, az új eszközök és berendezések lehetősé
geinek kihasználása céljából.

-A személyzet (elsősorban az utazószemélyzet) mun
kaidő-normáinak felülvizsgálata, szakszervezeti köz
reműködéssel (a szükséges és elégséges mértékig). 

-A vasút (MAV-csoport) vezető/irányító létszámá
nak és döntéshozatali mechanizmusának erőteljes 
racionalizálása (minden leányvállalatnál irányítók 
sokasága, igazgatóság, felügyelő bizottság növeli 
a költségeket és lassítja a döntési folyamatokat). A 
korábbi, egységes vállalati struktúrában a fajlagos ve
zetői létszám jelentősen alacsonyabb volt, kevesebb 
gépkocsival és egyéb juttatással.

-A vasúti munka jelentős mértékben nem effektív 
fizikai, vagy szellemi munka, hanem jelenlét és fel
ügyelet A vasutak a kezdetektől fogva tudják ezt, és 
törekszenek a párhuzamosan ellátható munkakörök 
összevonására. A munkaerő-képzést is ennek meg
felelően alakítják. A MÁV szakágak szerint történt 
szétbontása a munkaerő kihasználása ellen hatott. 
Például: Egy mellékvonalon a forgalmi szolgálatte
vő csak a pályavasútnak fizetendő irreális különdíj 
fejében ad ki menetjegyet, miközben egyéb dolga 
nincs. A féklakatosok munkája és a fékpróba is ösz- 
szehangolásra, korszerűsítésre szorul. Meg kell te
remteni a szakszolgálatok közötti átjárás munkajogi 
és képzési feltételeit Avasutas társadalomnak el kell 
fogadnia, hogy a versenyszférában dolgozik, és a ké
nyelmes munkahely úgyis megszűnik, ha a jelenlegi 
hozzáállás nem változik.

5. A PÁLYAVASÚT HATÉKONYABB GAZ
DÁLKODÁSA.

-A vasúti közlekedés reálfolyamatai döntően a 
pályavasút és a MÁV-TRAKCIÓ hatáskörében 
zajlanak, ezért ezek a szakterületek képesek a 
költségeket csökkenteni. Mindaddig azonban,
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amíg a nevezett szakterületek maguk határoz
zák meg díjszabásukat, és a tulajdonos, valamint 
a felügyelet ehhez csak asszisztál, takarékos gaz
dálkodás nem várható.

- Nem lehet tisztességes gazdálkodási viszonyokról 
beszélni, amikor a MAV-START a pályahasznála
ti díj fejében kifizeti a teljes pénztári bevételét, a 
fogyasztói, és a termelői árkiegészítést, amit kap. 
Az egyéb szolgáltatók (MÁV-TRAKCIÓ, MÁV- 
Gépészet, a járművek bérleti díja stb.) igénybe
vételének és saját személyi és dologi kiadásainak 
nincs fedezete, illetőleg a MAV-START-nál évről- 
évre megjelenik a sokmilliárdos hiány. (Eközben 
a szolgáltatók jó l megvannak. 2008-ban a MÁV 
Zrt. és a leányvállalatok is sikeres évet zártak!). 
A MAV-csoport egymás közötti elszámolási rend
szerének teljes felülvizsgálata szükséges.

-Meglehet, hogy a szakszolgálatok finanszírozá
sa sem elégséges, de a kevesebb pénz ellenében 
aránytalanul csekély teljesítmény jelenik meg, 
különösen a pályagazdálkodásnál.

-A  pályahasználati díjnál a minőségi felelősségi 
rendszer azonnali bevezetése szükséges.

- A pályahasználati díj irreális elemeit (pl. azonos 
fordulási díj motorvonatoknál és mozdonyos sze
relvényeknél, stb.) ki kell szűrni.

6. A MELLÉKVONALAK HELYZETÉRŐL

Tény, hogy a magyarországi települések felét nem 
érinti vasút. Ezek többnyire kis települések, ahol 
a lakosságnak kisebb része él. A mellékvonalak 
drasztikus megszüntetése viszont azzal járna, hogy 
20-40000 lakosú városok, tehát nagy tömegek ke
rülnének a buszközlekedés kizárólagos ellátási kö
rébe. Ebből jelentős beruházási igény keletkezik, 
amire éppúgy nincs fedezet, mint annyi más indo
kolt dologra. Vasútvonalak megszüntetése éppen 
a mai válságos körülmények közepette manapság 
különösen kontraproduktív intézkedés lenne.

Van azonban néhány reménytelen helyzetben le
vő,- elsősorban katasztrofális infrastruktúrája kö
vetkeztében piacképtelen,- emiatt kihasználadan 
mellékvonal, amelyek forgalmának megszünteté
se vitaalap lehet. Ilyenek például: Körmend-Zala- 
lövő, Dunaföldvár-Paks, Siófok-Tab, Szentes-Oros- 
háza, Kisszénás-Kondoros, Mezőhegyes-Battonya, 
Vésztő-Kőrösnagyharsány (megszüntetés, vagy 
nagyváradi-bekötés), Mátészalka-Csenger, Ohat- 
Pusztakócs-Tiszalök, Szilvásvárad-Putnok, Aba- 
újszántó-Hidasnémeti, a kecskeméti kisvasút-há- 
lózat. Ugyanakkor célszerű néhány korábban 
megszüntetett helyen megfontolni az újraindítást 
(pl. Zalabér-Batyk-Zalaszentgrót, Csoma-Pápa).

Akár a megszüntetés, akár az újraindítás minimá
lis költségkihatással jár! Mindenesetre a megtar
tandó hálózatról való határozott döntés egyre sür
getőbb, elsősorban a megmaradó hálózat tudatos 
rehabilitálása érdekében! Ugyanakkor a közútra 
átterelt vonalakon a közúti szolgáltató ellátási fe
lelősségét érvényesíteni kell. (A 2006-ban bezárt 
vonalakon, a kormány ígéretei ellenére ez kirívó 
módon elmaradt!)

6.1. A REGIONÁLIS VASÚTI KÖZLEKEDÉS.

Az arra alkalmas mellékvonal-csoportokból önál
ló „térségi vasutak”, de lehetőleg „térségi közleke
dési szövetségek” kialakítása szükséges, többségi 
állami tulajdonban, az érintett önkormányzatok 
és helyi vállalatok tőkéjének fokozatos bevoná
sával. Ezek hatékonyabban tudják racionalizálni 
a vasutat, és a helyi igényekhez illesztik a közös
ségi közlekedési munkamegosztást. Ilyen, önál
lóan életképes hálózatrészeket a MÁV-FKI koráb
ban,—  részletes vizsgálatok és helyi egyeztetések 
alapján — összeállított. Az egyes javasolt „térségi 
vasutakra” kidolgozott személyszállítási menet
rendek, járműigény, a tervezett menetrendre 
alapozott infrastruktúra-felújítási program áll ren
delkezésre az említett tanulmányokban.

A térségi vasutak gazdálkodásának alapja a teljes 
önállóság, amely részvénytársasági formában való
sulhat meg. Ez természetesen azt jelenti, hogy az 
állami tulajdonú pálya kezelője is a térségi vasút
társaság. A két kísérleti térségi vasút (Körösvidé
ki, és Nógrádvidéki) eredményei is azt mutatták, 
hogy az irreális pályahasználati díj, amelyet a MÁV 
infrastruktúra üzletága felszámít, ellehetetíeníti a 
térségi vasutakat. Szükség van a MÁV és a térségi 
vasutak együttműködésére, de elengedheteden a 
térségi vasutat megillető bevételek realizálása, és 
az, hogy a két fél csak a teljesített konkrét szolgál
tatások alapján számoljon el egymással.

A térségi vasutak olcsóbb működésének egyik for
rása lehet, hogy a 200-400 főt foglalkoztató cégek 
irányítása jóval áttekinthetőbb, mint a nagy MAV- 
é, amelynek bonyolult és drága irányítási rendsze
rétől a társaságok mentesek, és annak költségét 
nem kell viselniük.

Kiemelten fontos, hogy az önálló térségi vasutak 
megkapják a szolgáltatásaikat igénybevevő utasok
tól az őket megillető árbevételt, az ahhoz kapcsoló
dó fogyasztói árkiegészítést és a méltányos terme
lési támogatást. Ez utóbbi költségvetési forrás az, 
amit minden kötöttpályás közlekedési szolgáltató
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Vasúti közlekedés
megkap, pontosabban jár neki. Jó  hír a minden
kori pénzügyminiszter számára, ezen a csatornán 
keresztül a térségi vasutaknak a jövőben csökkenő 
mértékű támogatásra lesz szükségük.

A térségi vasutak helyi forrásból (régió, megye, 
kistérség, település) való finanszírozása hazánk
ban egyelőre nyilván reménytelen dolog, noha 
számos pozitív példát ismerünk külföldön. Ez 
ügyben nem is a „gazdag német és osztrák tarto
mányok” példája a mérvadó, viszont közelebbről 
meg kellene ismerni az Olaszország déli felében, 
gazdaságilag elmaradott vidéken működő, az ál- 
lamvasutaktól (FS) mintegy 20 éve elkülönített 
társaságok finanszírozási rendszerét. Hazai körül
mények között az önkormányzatoknak fontos sze
repe lehet:
- közlekedési szövetségek alapítása és felügyelete, 
-menetrendi igények megfogalmazása és össze

hangolása,
- póüólagos beruházások, (utasforgalmi létesítmé

nyek, a vasút környezetének rendben tartása, ke
rékpártárolók, P+R parkolók) támogatása terén.

A vasúttól várt szolgáltatások esetén bevonható a 
helyi ipar is a térségi vasút tulajdonosi körébe.

6.2. A TÉRSÉGI VASUTAK ÉS 
A KÖZFORGALMÚ KÖZÚTI 
KÖZLEKEDÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE.

Már az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció is 
hangsúlyosan tartalmazza azt a munkamegosztási 
elvet, hogy a gyér forgalmú vasútvonalak forgalmát 
közútra terelve, az autóbuszoknak fokozott „ráhor
dó” szerep jut. A kezdeti tessék-lássék együttműkö
dés mára megszűnt. A Volán vállalatok a vasúttal 
szemben konkurensként viselkedve a jelentkező 
utasokat nem a célszerű gyűjtő állomásra, hanem 
minél távolabbra fuvarozzák el. Ezt mutatja az is, 
hogy a MÁV- Volán csatlakozási rendszer kritikán 
aluli. Mindennek a közönség látja kárát. A konku
rens vállalatok között a közös optimumra törekvő 
együttműködés nem is remélhető, ezért meg kell 
valósítani a hatékony, utasbarát együttműködés 
szervezeti feltételeit. Ennek egyik módja a vasút
társaság által üzemeltetett buszjáratok rendszere, 
ahogy az például a MÁVAUT idejében volt, vagy 
manapság az ÖBB- Bahnbus működik. Más lehe
tőség, a megyék (vagy régiók) égisze alatt közle
kedési szövetségek létrehozása, vagy helyiérdekű 
vasúti és közúti közlekedési vállalatok holdingja. 
A lényeg a gyakori, jó  csatlakozásokat biztosító 
egységes hálózat szolgáltatási kínálatában van.

6.3. A MELLÉKVONALAK 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEI

A mellékvonalakon a személyszállítás ritka kivéte
lektől eltekintve dízel motorvonatokkal történik. 
Tény, hogy egy adott közösségi személyszállítási 
feladatra a korszerű vasúti járművek kisebb faj
lagos költséggel szerezhetők be, mint az autó
buszok. Különösen szembetűnő a motorvonatok 
beszerzésének előnyös volta, ha figyelembe vesz- 
szük a járművek napi futásának eltérő lehetősé
gét, ugyanis a térségi vasutak számára kidolgozott 
ütemes menetrendek szerint a dolgozó motor
vonatok naponta legalább 500 kilométert futnak. 
Helyközi forgalomban az autóbuszok teljesítmé
nye ennek mintegy 60%-a.

6.4. TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK 
A MELLÉKVONALAKON

A helyiérdekű vasutak gazdaságos működésének 
az az alapja, hogy a viszonylag mérsékelt sebesség 
és a kisebb forgalom a biztonság megtartása mel
lett markáns technológiai egyszerűsítéseket tesz 
lehetővé. A könnyítések révén is jelentős munka
erő takarítható meg,- ezeket átgondolt műszaki 
és forgalmi utasításokban kell megjeleníteni, de 
további lehetőségeket az új technikai eszközök 
kínálnak. Egységes mellékvonali biztosítóberen
dezési szemlélet és műszaki rendszer szükséges, 
amelynek elemei a:
- rugós váltók alkalmazása,
- egyszerűsített biztosítóberendezések telepítése,
- rádiós forgalomirányítás,
- GSM-R rendszer.
Az utóbbi két rendszer egyre elterjedtebb, és ol
csóbb lesz. Közhely, hogy manapság minden ti
nédzsernek van mobiltelefonja, és már a személy
autókat is műholdas rendszer követi. E korszerű 
technikai eszközök jellemzője, hogy országos le- 
fedettségű hálózatot képeznek, és a létesítés költ
ségeiben nem releváns, hogy a vasúti mellékvona
lakra is kiteij ednek-e.

A GSM R rendszer vezeték nélküli kommunikáci
ós csatorna, melyet multinacionális cégek fejlesz
tettek ki az európai vonatbefolyásoló rendszerhez. 
A GSM R segítségével a vasutak szigorú biztonsági 
előírásait betartva lehet adatátvitelt megvalósítani, 
például írásbeli rendelkezést feladni a közlekedő 
vonatra.

A mellékvonalakon kiterjedt lehetőségek vannak 
a munkakörök egyesítésére. A MÁV legutóbbi, 
üzletágakra és divíziókra történt felbontása a ki
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sebb forgalmú vonalakon szembetűnően gátolja ezt 
a folyamatot Éppen ezért is szükséges, hogy a mel
lékvonali hálózati egységek működjenek önálló tár
saságként, amelyen belül ésszerűbb munkakör- és 
munkaerőgazdálkodás folyhat A forgalom nagysá
gához igazodó létszám-csökkentés és az „all round” 
munkakörök létrehozása a jövőben nem kerülhető 
el, és ezt a munkavállalói oldalnak is el kell fogadnia. 
Eklatáns példa a kalauznélküli közlekedés. A követ
kező előrelépés az lehet, hogy a szóló és egyterű iker 
motorkocsikon a motorvezető ad jegyet, a megálló
helyeken felszálló utasoknak.

Összefoglalva megállapítható, hegy a mellékvonala
kon nincs olyan költségelem, amely szakszerű üzem
vitel mellett kezelhetetlenül nagy lenne, más szóval 
a mellékvonali hálózat társadalmi hatékonysága som
másan nem kérdőjelezhető meg. Tény viszont, hogy 
megfelelő szakértelemmel a mellékvonalak rentábili
san üzemeltethetők, ugyanis:
- a fővonali korszerűsítésből kikerülő sín és egyéb fel
építményi anyagok azonnal felhasználhatók a mel
lékvonalak korszerűsítésre. Azonos hosszúságú fő- és 
mellékvonal felújításának együttes tervezése és kivite
lezése szükséges a „lépcsőzetes síngazdálkodás” tény
leges realizálása céljából. A pálya az igényelt mérsékelt 
sebességre olcsóbban feljavítható, mint a megszűnte
tés törvényben előírt rekultivációs költsége.

- a valóban párhuzamos és egymást helyettesíteni ké
pes közösségi közlekedési módok esetén a vasutat 
előnyben kell részesíteni (pl. Esztergom-Almásfüzi- 
tő, elővárosi vonalak, stb.). Az infrastruktúra-korsze- 
rűsítési programot ennek a célnak kell alárendelni;

- a mellékvonali vasúti járművek beszerzése, és üze
meltetése olcsóbb, mint egy azonos kapacitású autó
buszparké;

- a forgalomszabályozás élőmunka-igénye lecsökkent
hető;

-jelentős munkakör-összevonásra van lehetőség;
- nem hagyható számításon kívül a mellékvonalak rá

hordó szerepe, amely nélkül a fővonalak kihasznált
sága tovább romlik;

-extemális hatások és költségek a kisebb forgalmú 
területeken is jelentkeznek. Avasúti személyszállítás 
visszafogása hazánk kedvező széndioxid-kibocsátási 
mutatóját rontja.

7. KIHASZNÁLATLAN, FELESLEGESSÉ VÁLT 
TERÜLETEK ÉS ÉPÜLETEK HASZNOSÍTÁSA

-Avasúthálózat kihasználatlan területeinek értékesí
tése, az állomások szűkítésével a hálózat .keresztirá
nyú” csökkentése, vagy legalább a használaton kívüli 
vágányok kivonása a fenntartási rendszerből (pl.: 
Rákosrendező, Ferencváros, Rákos, Háros, Ercsi, 
Pusztaszabolcs, Várpalota, Józsefváros, Óbuda, An
gyalföld stb. ... még legalább 50-40 állomás. Északi 
Járműjavító, Istvántelek jelentős része stb.). 

-Vasútállomások és kihasználatlan vasúti (pl. vidéki 
igazgatósági) épületek kiadása/hasznosítása — nem 
eladása! -  (ahol műemlék jelleg van, annak meg
őrzésével: pl. Szerencs, Sátoraljaújhely, Kelenföld, 
Füzesabony stb.).

-Megszüntetett és csak adminisztratív okok miatt 
fenntartott hálózatrészek felszámolása és a terület 
értékesítése (deltavágányok, iparvágányok, vélhe
tően véglegesen szüneteltetett vonalak stb.). A hasz
nálaton kívüli útátjárók biztosítása és a nem használt 
infrastruktúra őrzése jelentős költséggel terheli a 
vasutat

-Az értékesítési folyamatok szigorúbb ellenőrzése.

A költségvetés véglegesítése után a cikk szerzői kész
séggel vállalkoznak a fennmaradó kérdések tisztázá
sára.

A Közúti Szakemberekért Alapítvány 10 éves jubileumi ünnepsége keretében

(2009. június 15.) került sor 

„Az év fiatal mérnöke" (2009) címmel járó oklevelek átadására.

1. Ajpli Béla létesítményi főmérnök, az M0 autópálya északi Duna-híd acélszerkezetek műszaki ellenőri 
munkájáért

2. Fisi Tamás Roland főtechnológus, az M6, M7 autópályák építésénél végzett minőségirányítási munká
jáért

3. Hlatky Réka ügyvezető, az MO autópálya északi Duna-híd egyes szerkezeteinek építésvezetői munkájá
ért

4. Pimmer Tamás építésvezető, az M7 autópálya pályaszerkezet építésében kifejtett munkájáért.

A z Alapítvány Kuratóriuma



A vasúti mellékvonalak bezárása 
Nagy-Britanniában az 1960-as években
Kevés olyan terület volt és van a vasutakon, így' a magyar vasútnál is, amely 
olyan gyakran és szenvedélyesen kerül a szakmai és a tágabb közvélemény 
elé, mint a kisforgalmú, gyengeforgalmú, gazdaságtalan stb. vasútvonalak 
ügye. így volt ez az 1968-as közlekedéspolitikai koncepciót megelőzően és 
azóta is fel-felbukkanó módon. Mielőtt bár ki azt hinné, hogy ez egy „ma
gyar” jelenség, annak figyelmébe ajánljuk az angol vasutak ezirányú tény
kedését, tapasztalatait, megpróbáltatásait Már többször felhívtuk a figyel
met a téma aktualitására, fontosságára, de mindeddig nem sikerült egy 
olyan lapszámot készíteni, amely több oldalról megvilágította volna ezt az 
összetett problémát Jelen cikk „ism eretteijesztő értékei” vitathatatlanok 
azonban a hazai viszonyokat elemző írások, tanulmányok közreadása to-
vábbra is várat magára.

Bognár András
E-mail: andras.bognar@freem ail.hu

BEVEZETŐ

Légiközlekedési hátteremmel azért kezdtem vas- 
úttörténeti témával foglalkozni, mert érdekelt, 
hogy miért szabadulnak rendre el az indulatok 
a vasúti mellékvonalak bezárása körül. A légi
közlekedésben a napi rutin része, hogy járatokat 
nyitunk és zárunk, a vasútnál azonban ez szem
mel láthatóan másképp van. Napjainkban ismét 
radikálisan faragni kell a magyar költségvetés ki
adási oldalát, ami törvényszerűen felszínre hozza 
a MÁV és a vasúti mellékvonalak témáját. Nem 
volt ez másképp a 20. századi Nagy-Britanniában 
sem, ahol 1945 és 1970 között felszámolták a ko
rábban kiépült országos hálózat több mint 1/3-át. 
Ennek folyamatáról és a brit tapasztalatokról szól 
ez a cikk.

A KEZDETEKTŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBO
RÚIG

Túlzásnak tűnhet, mégis szükséges több mint egy 
évszázadot visszamenni a történelemben, a 20. 
századi brit vasúthálózat kialakulása folyamatának 
megértéséhez.

A vasút, szállítási eszközként már jóval a 19. szá
zad előtt is működött. Legtöbbször bányákat és ví
zi útvonalakat kötöttek velúk össze, lovakkal, vagy 
néha fixen beépített gőzgéppel vontatva a csillé
ket. Az áruszállítás zöme és a távolsági közlekedés 
azonban főleg vízi úton, vagy szekereken zajlott. 
Ekkor még a csatornák építése és üzemeltetése 
tisztes hasznot hozó vállalkozás volt, ezért a brit 
szigetek iparosodottabb régióit sűrű csatornahá
lózat szabdalta föl, amely folyamatosan nőtt a 18. 
században és a 19. század első felében.

A történészek az 1825-ben megnyílt Stockton- 
Darlington, vagy az 1830-ban megnyílt Liverpo
ol-Manchester vonalat tekintik az első modem 
vasútnak Nagy-Britanniában. Az akkoriban úttörő 
beruházásokat elsősorban az indokolta, hogy a 
vasút nagyságrendekkel lerövidítette a két-két vá
ros közti utazás idejét. Nem véleden, hogy a Li
verpool-Manchester építését erősen ellenezte a 
városokat összekötő csatornák üzemeltetésén jó l 
kereső helyi földbirtokos arisztokrácia. A beru
házóknak több évbe tellett a parlamenti engedély 
beszerzése, és csak akkor jártak sikerrel, amikor 
az üzletbe bevették társtulajdonosnak az egyik 
csatorna tulajdonos lordot.

A vasút, mint új befektetés gyorsan beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. A Stockton -  Darling
ton az 1850-es évekig évi átíag 9,5%-os osztalékot
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A vasút rohamos terjeszkedésének a csatornák vol
tak a legnagyobb vesztesei. A vasúthálózat kiépü
lésével párhuzamosan, a csatornák egyre inkább 
háttérbe szorultak. Néhány kivételes esettől el
tekintve, elvesztették gazdasági jelentőségüket. 
Ennek ellenére csak keveset számoltak fel vég
legesen, mivel elbontásuk és a tereprendezés 
költségei meghaladták volna a majdnem ingye
nes megőrzésükét. így aztán a csatornák túlnyo
mó többségére sok évtizedes enyészet várt. Csak 
a 20. század második felében hasznosítják őket 
ismét a belvízi hajós turizmus egyre népszerűb
bé válásakor.

A vasúthálózat bővülése nagyjából az 1930-as 
évekig tartott, annak ellenére, hogy a gerinc
hálózat már az 1870-es évekre kiépült. A vona
lakat egymással versengő társaságok építették, 
így nem volt ritka a duplikáció, sőt, egyes ese
tekben a harmadik helyettesítő vonal kiépülte 
sem. Mindezt azonban a döntéshozók a kor 
szellemének megfelelően kívánatosnak minősí
tették, előnyösebbnek tartva ugyanis a versenyt 
az egyes vasúttársaságok esetleges monopolhely
zetének létrejötténél. így az első világháborúig 
kb. 180 kisebb-nagyobb társaság működtette 
Nagy-Britannia teljes vasúthálózatát a műszaki 
megoldások színes kavalkádjával. A hálózat szét
aprózottságát alapvetően az utasok szenvedték 
meg, mivel a társaságok nem egyeztették egy
mással menetrendjeiket, és átszálló jegyeket 
sem kínáltak. Ráadásul néhol maga az átszállás 
is nehézkes volt az egymástól távol lévő megál
lóhelyek és pályaudvarok között.1

' A vasútépítési láz már
a kezdetektől néhány 
üzletileg teljesen meg
alapozatlan vonal építé
sét eredményezte. Ezek 
veszteségeit egy ideig 
kompenzálták a sikeres 
vonalak nyereségei. A 19. 
század utolsó negyedére 
azonban már fokozato
san elfogytak a sikerrel 
kecsegtető szűz terüle
tek. Az építési lendület 
azonban még egy ideig

1A londoni Vlctoria Station például két egymással versengő társaság egymás mellé épített két külön pályaudvara volt. Az egymástól méterekre lévő 
vagányokat fel választotta el. Egészen a 20. századi egyesítésükig csak az utcafronton át lehetett az egyik pályaudvarról a másikra átjutni.

2 Szemléletes példa az 189&ben megnyílt Great Central vonal, amely Londont megkerülve, Eszak-Angliát kötötte össze a La Manche csatorna 
partjával. Ott csatlakozott volna az Angliát és Franciaországot összekötő alagúthoz, és a vonatok Manchestertől Párizsig haladhattak volna rajta. 
Emiatt az egész vonalat a Nagy-Britanniában megszokottnál szélesebbre és robusztusabbra építették, hogy a kontinens szerelvényei is mdjanak rajta 
közlekedni. Az alagütra előirányzott összeg azonban kevésnek bizonyult és csak jó  száz évvel később sikerült az alagutat megépíteni. így azonban 
a Great Central sem tudta betölteni a neki szánt szerepet Viszonylag gyéren lakott területeket átszelve, kapacitása helyenként két-háromszorosan 
meghaladta az igényeket Alagút nélkül kihasználatlan és drága tartalékvonallá változott

fizetett, de a Liverpool -  Manchester vonal üze
meltetése is hasonlóan jó  vállalkozásnak bizo
nyult. A nagyszerű eredmények láttán kezdetét 
vette Nagy-Britannia első vasútépítési hulláma. A 
19. század végére a vasúttársaságok az ország leg
nagyobb vállalataivá nőtték ki magukat. Korabeli 
mércével óriási tőkét gyűjtöttek össze és fektet
tek be. Műszaki és mérnöki értelemben minden 
egyéb iparágnál bonyolultabbak voltak és a leg
modernebb technológiát alkalmazták. Szervezed 
felépítésük, működési rendjük és munkaszervezé
sük a kor élvonalát jelentette, és nem mellékesen, 
biztos, jó l fizető munkahelynek számítottak, kb. 
620 000 embernek adva munkát a 19-20. század 
fordulóján.

A vasút tette lehetővé a külvárosok és a nagyváros 
közötti személyforgalmi ingázást. így alakultak ki 
a vasútvonalak mentén az ingázók lakhelyei, az el
ső „alvó települések” A városok közti üzleti utak 
is számottevően lerövidültek. A jegyárak csökke
nésével pedig lehetővé vált a tömeg turizmus első 
formája, amikor a városi emberek vonattal kirán
dulni kezdtek, többnyire a tengerpartokra. E fo
lyamatot a vasúttársaságok saját szálloda láncokkal 
is támogatták. Az iparban és a mezőgazdaságban 
ugyanekkor lehetővé vált területileg távolabbi 
egységek bevonása a termelési láncolatba. így pél
dául a tejipar és vele együtt a szarvasmarha állo
mány teljesen elhagyhatta a nagyvárosokat, hiszen 
a tejtermékeket ettől fogva megbízhatóan és gyor
san vonaton lehetett beszállítani a nagyvárosok 
boltjaiba.

1. ábra: A használatban lévő brit csatornahálózat térképe (nem méretará
nyos) 111]
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Vasúti közlekedés
eltartott, így sok olyan vonal született, amely 
már a megnyitás pillanatában előrevetítette sa
já t életképtelenségét.2

A kormányzat szándéka ekkor még az volt, hogy 
a vasút teremtsen összeköttetést minden jelen
tősebb településsel. Hamarosan nyilvánvalóvá 
vált azonban, hogy sok települést egyszerűen 
nem éri meg a hálózatra csatlakoztatni, ezért 
1896-ban elfogadták az ún. „könnyű vasútról” 
szóló törvényt. Ez más európai országok mintá
jára, lehetővé tette a keskeny nyomtávú, kisebb 
teherbírású3 vonalak építését ott, ahol a szabvá
nyos nyomtávú vasút gazdaságtalan lett volna. 
Egyben az állam érdemi pénzügyi támogatással is 
elő kívánta segíteni hasonló vonalak elterjesztését. 
Az elképzelés mégsem vált be a vasúttársaságok 
idegenkedése miatt, amelyek prakdkus okokból 
ragaszkodtak a szabvány méretekhez a mellékvo
nalakon is.

Ahogy zsugorodtak a zöldmezős terjeszkedés 
lehetőségei, úgy tolódott a társaságok közti 
verseny súlypontja egyre inkább a szolgáltatá
sok minőségének javítása felé4. Egyidejűleg fel
gyorsult az iparági koncentráció is. A verseny 
éleződésével azonban a vasutak nyereségessége 
egyre inkább olvadt. Már csak a legnagyobb és 
a legjobb pozícióban lévő társaságokat je lle
mezte a valóban tartós, stabil pénzügyi helyzet. 
Az iparág egészének fénykora pedig nagyjából 
az első világháború kitörésének idejére tehető. 
Ekkor még mindössze 39 000 motoros taxi és 
autóbusz, valamint 69 000 teherautó volt az or
szágban. Nem úgy tűnt, mintha a gépkocsi ve
szélyeztetné a vasutak uralmát.

A NÉGY NAGY

A világháború kitörését követően a hadiszállítások 
bonyolítását biztosítani hivatott vasutakat azonnal 
központi irányítás alá rendelték. A lépés kedve
ző eredményeként a vasutak szállítási teljesítmé
nye, hatékonysága számottevően javult, korábbi 
problémái mérséklődtek. A háborús tapasztalatok 
alapján döntött a kormányzat, hogy a száznál több 
vasúttársaságot négy regionális vállalatba tömöríti, 
megőrizve azonban magántulajdonosi szerkezetű
ket5, annak ellenére, hogy az átszervezési javasla

tok a teljes államosítástól a korábbi elaprózottság 
visszaállításáig minden megoldást fölvetettek. így 
a négy regionális vállalat létrehozása kompromisz- 
szumnak tekinthető a szélsőséges megoldásokkal 
szemben.

A köznyelvben négy nagynak hívott vállala
tok6 létrejöttüktől fogva komoly gondokkal 
küszködtek, a nem ellentételezett háborús 
amortizációtól kezdve a műszaki heterogeni
tásig bezárólag. Hosszú távon különösen nagy 
problémát jelentett a társaságok piaci erejével 
való visszaélést korlátozni kívánó, valamint az 
infláció kordában tartása céljából megőrzött 
kormányzati árszabályozás is. Az árszabályozást 
tovább súlyosbította a szabott árakon történő 
szállítási kötelezettség is. Mindez súlyos ver
senyhátrányt jelentett az egyre terebélyesedő 
közúti fuvarozással szemben, amelyre ugyanez 
a szabályozás nem vonatkozott. A közúti szál
lítók kiválogathatták a jövedelmezőbb fuvaro
kat, a kevésbé vonzókat meghagyva a vasútnak, 
amely ezt köteles volt elszállítani.

Egyidejűleg a gépkocsivezetést elsajátított lesze
relt katonák a hadsereg leselejtezett és felvásárolt 
teherautóira alapozva, tömegesen hoztak létre 
szállító vállalatokat. Az 1920-as években a vasutak 
kényszerűen rádöbbentek, hogy szertefoszlott a 
távolsági közlekedésben és teherszállításban élve
zett monopolhelyzetűk. Egy évtized alatt mintegy 
8%-kal csökkent a vasúti személyforgalom is, ami 
jelezte a befektetőknek, hogy a vasutak csillaga 
leáldozóban van. A közvélekedés a gépkocsit, az 
egyéni szabadság, a modernség szimbólumával 
azonosította, szemben a maradi, tömeges, rosszul 
szervezett vasutakkal.

Mindeközben az ország iparszerkezete fokozato
san átalakul. A szén helyébe energiaforrásként 
belép a kőolaj, aminek következtében csökken
ni kezd a vasutak fontos bevételi forrását képező 
északról délre irányuló szénszállítás iránti keres
let is. Gyorsan hanyatlik a vasúti teherforgalom, 
amelyből pedig addig a vasutak teljes bevételének 
50-60%-a származott.

A takarékoskodásnak köszönhetően a négy nagy 
évi 7-8% körüli osztalékot fizetett részvényeseinek

3 Maximum 8 tonna tengelyterhelés, maximum 40 km/órás sebességgel.
1Az I880as években jelentek meg avasúti szerelvényeken az első mosdók és étkező kocsik, majd egy évtized múltán a hosszanti folyosóval rendelkező 

kocsik és az elektromos világítás is. Megkezdődik a villamosított vonalak és hálózatok kiépítése. A századfordulóra kifejezett sebességi verseny alakult ki 
néhány vasúttársaság között a rekordot tartó vonat a LondonAberdeen távot 8 és fel óra alatt tette meg, ami 100 km/órás átlagsebességnek felelt meg.

5 Ugyanekkor szervezik egy vállalati» a londoni metróvonalakat
6 A legnagyobb közülük a London, Midland and Scottish (LMS) volt amely megalakulásakor kb. 11 200 km hálózattal, 275 000 alkalmazottal, 10 000 

gőzmozdonnyal (amelyek 404 külön osztályba sorolódtak), 20 000 utas kocsival és 207 000 tehervagonnal, valamint 9 000 lóval rendelkezett (a EL világ
háborút követő államosításkor 7 000 ló még mindig használatban volt)

7 Közben az óceán másik partján 1923^>an rendeletben tiltják ki a gőzmozdonyokat New Yorkból a légszennyezés miatt
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Vasúti közlekedés
a 20-as években visszatartva a profit egy részét. A 
költségek csökkentése azonban jórészt a karban
tartás rovására történt, másrészt a modernizációra 
szánható összegek jelentős részét is felemésztette. 
A legnagyobb modernizációs program ekkor a 
London környéki vonalak villamosítása volt. Más
hol azonban kevés változás történt, és a meglévő 
infrastruktúra, valamint a viszonylag olcsó szén 
miatt a brit vasutak kitartottak a gőzmozdonyok 
mellett is. Az újdonságnak számító diesel mozdo
nyok üzembe állítása vontatottan haladt.7 
1928-ban egy törvénymódosítás engedélyezte a 
vasúttársaságoknak, hogy más közlekedési társasá
gokba is befektessenek. Ily módon még néhány 
légitársaságban is szereztek tulajdonrészt. Ennek 
ellenére a korabeli divatos politikai jelszó a „köz
lekedési ágak integrációja” mégse valósult meg, 
ugyanis az egyes közlekedési ágak menetrendjei
nek, hálózatainak, kapacitásainak összehangolása 
nem történt meg.8

Az integráció kudarca csak részben írható a vas
úttársaságok rovására. A kibontakozó nagy világ- 
gazdasági válság eredményeképpen tömegessé 
váló munkanélküliség kordában tartása céljából a 
kormányzat a négy nagy gyakorlatilag minden ra
cionalizálási kísérletét meghiúsította. A két hábo
rú között így összesen kb. 300 km vasútvonal, a há
lózat 1 %-a került csak bezárásra, annak ellenére, 
hogy a négy nagyot éppen a hatékonyabb működ
tetés, az átfedések megszüntetésének szándékával 
hozták létre9. A racionalizálás elmaradása végül a 
négy nagy pénzügyi helyzetére is rányomta a bé
lyegét. Az 1930-as években az osztalékok a 0-3%- 
os sávba estek, a vállalatok pedig kezdték fölélni 
tőkéjüket, miközben az évtized végére a közuta
kon már 1,8 millió személygépkocsi és 0,5 millió 
teherautó közlekedett. A II. világháború kitörése
kor a négy nagy azonnal ismét kormányzati irányí
tás alá került, és a vasutakra ismét sokkal nagyobb 
forgalomterhelés nehezedett, mint békeidőben.

AZ ÁLLAMOSÍTÁS

Az 1945-ös választásokon győztes munkáspárti C. 
Attlee-kormány strukturális reformokba kezdett, 
kiépítve a későbbi jóléti állam alapjait. A gazdaság 
több szektorát, köztük a szállítást és a tömegköz

lekedést is államosították. A vasutak államosítása 
mellett szólt, hogy a háború alatt a központi ve
zérlésnek köszönhetően azok hatékonysága ismét 
javult a békeidőszakhoz viszonyítva. így a vasutak 
1948-tól kezdődően a köznyelvben British Railnek 
hívott állami szerv irányítása alá kerültek, egyben 
betagozódtak a többi közlekedési ágat is átfogó 
még magasabb szintű állami szervezetbe. A létre
jö tt struktúra a közlekedési ágak integrációját cé
lozta, magába olvasztva a közúti áruszállítástés10 a 
belvízi csatornahálózatot is.

Bár a szolgáltatás minőségét viszonylag gyorsan si
került helyreállítani, a British Rail létrehozásától 
fogva több strukturális problémával küszködött. 
Az egyik az eszközök heterogenitásából adódott, 
ugyanis az elmaradt modernizáció miatt a British 
Rail mintegy 400 különböző osztályú gőzmoz
donyt örökölt. A szervezet mérete és felépítése 
is kedveződen volt11, miközben más közlekedési 
ágazatokkal integrálódnia kellett volna. Az állami 
ernyő alatt a stratégiai és az operatív irányítási szin
tek eltávolodtak egymástól, köztük újabb irányí
tási szintek alakultak ki ellehetedenítve az egész 
szervezet stratégiai irányítását. Mindeközben az 
operatív üzemeltetés a dolgok a megszokott rend
je  alapján viszonylag problémamentesen folyt, de 
a szervezet egészének alkalmazkodóképessége sú
lyosan sérült.

Nagy stratégiai hiba volt, hogy a British Rail ki
tartott a gőzmozdonyok mellett, mert azok le
cserélése, ill. az őket kiszolgáló infrastruktúra 
felszámolása óriási ellenállásba ütközött. Az álla
mi bürokrácia nem merte felvállalni a szükséges 
döntéseket. Gondot okozott, hogy az elmulasztott 
fejlesztések miatt csak műszakilag elmaradott, 
megbízhatadan hazai diesel mozdonyok álltak 
rendelkezésre. A műszaki megújulást, a technoló
giai importot nehezítette, hogy a font is jelentő
sen vesztett fizetőértékéből, miközben az amerikai 
dollárban jegyzett kőolaj importára is megemel
kedett. Romlott tehát a diesel mozdonyok gaz
daságossága, miközben az olcsó szén bőven állt 
rendelkezésre. így 1960-ig a British Rail újabb kb. 
2500 gőzmozdonyt állított üzembe, majd néhány 
éven belül a teljes gőzmozdony-állomány forga
lomból történő kivonása mellett döntött.12

8 A közlekedési ágak integrációja ugyanekkor kényszerből valósult meg Londonban, amikor 1933-ban létrehozzák a város tömegközlekedési vállala
tát (London Passenger Transport Board), amelyből azonban kimaradnak az elővárosi vasutak. Ez utóbbiakat a négy nagy működteti.

9 így történt meg, hogy a háború idején a négy nagy még mindig kb. 650 000 embert foglalkoztatott.
10 Az egészen kis távolságú közúti teherszállítást és a kisteherautós szállítást nem tudták besorolni a struktúrába.
11A British Rail indulásakor nagyjából 650 000 embert foglalkoztatott, valamint 20 000 gőzmozdonyt, 1.2 millió tehervagont, 56 000 utas kocsit és 54 

hotelt üzemeltetett, továbbá 7 000 lovat is használt A szervezet méretének köszönhetően azonban a pontos számokat senki nem tudta.
1 - Hasonlóan alakult a  villamosítási program sorsa is. A villamosítás általában elakadt, amikor a sűrű forgalmú elővárosi hálózatokon túl kellett volna 

teijeszkedni.
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Stratégiailag elhibázottnak bizonyult az államosítás 
pénzügyi konstrukciója is. A magántulajdonosi rész
vényeket az állam az akciót közvetlenül megelőző 
néhány év pénzügyi teljesítményét tükröző árakon 
vásárolta fel. így a részvények két okból is túlérté
keltnek bizonyultak: egyrészt a vasutak kiemelkedő 
háborús pénzügyi eredményei miatt, másrészt a kö
zelgő államosítás hírére, a vasutak menedzsmentje 
és a részvényesek is mindent elkövettek, hogy mes
terségesen fölhajtott árakon adhassanak túl részvé
nyeiken. A vasút helyzetét súlyosbította, hogy a kivá
sárlást finanszírozó állami kötvények törlesztésének 
terhe is a British Railre hárult.13

A MODERNIZÁCIÓS PROGRAM

1951-ben W. Churchill vezetésével ismét konzer
vatív kormány került hatalomra. Az új kormány 
folytatta a jóléti állam kiépítését, ám elődjénél 
pragmatikusabb megoldásokban gondolkodott. 
Megszüntette a közlekedési ágak állami szintű ösz- 
szeolvasztását és 1953-ban ismét magánkézbe adta 
a csak néhány éve államosított közúti teherszállí
tást. Tette ezt részben azért, mert a közúti teher
szállítás állami kontrollja sosem működött igazán, 
másrészt úgy vélte, hogy a közlekedési és szállítási 
igények kielégítése úgyis fokozatosan a közutakra 
terelődik át. A britek irigykedve nézték az ameri
kai és német autópályákat, miközben az autógyá
rak és az útépítő lobby egyre hangosabban köve
telte a közúthálózat modernizációját.

A British Rail pénzügyi helyzete eközben gyorsu
ló ütemben romlott. A nyereség hiánya helyett 
már a veszteségek folyamatos növekedése volt a 
központi kérdés. A helyzet kezelésére létrehozott 
állami bizottság hosszadalmas előkészületek után 
többlépcsős modernizációs programot dolgozott 
ki az alábbi szempontok alapján:
- a vasút önállóságának visszaállítása, megőrizve az 

állami tulajdonlást és felügyeletet
- a gazdaságtalan mellékvonalak és állomások fel

számolása és bezárása
- diesel és villanymozdonyok és motorkocsik be

vezetése, valamint a hálózat villamosítása
- a vasút ellátási kötelezettségének és az állami ár- 

szabályozásnak a megszüntetése
- az állomások, de főképp a súlyponti teherpálya

udvarok modernizálása

A fentiek alapján 1953-ban módosított közlekedé
si törvény megszabta a mellékvonalak és állomá
sok bezárásának eljárásrendjét is. Egy bizottság14 
vizsgálta felül a hálózat vonalait és egyenként fog
lalt állást azok további működtetése, vagy bezárása 
kérdésében. A bezárási javaslatokat ezt követően 
további regionális bizottságokban15 az érdekeltek
kel megvitatták, a véleményeket rögzítették, majd 
a British Rail vezetősége döntést hozott. Fontos 
megjegyezni, hogy egyik bizottságnak sem szab
ták feladatául a bezárások társadalmi-gazdasági 
hatásainak vizsgálatát, de azt sem, hogy gondos
kodjanak a vasutat helyettesítő közlekedési eszkö
zökről.

A modernizációs program jelentős pénzösszeget16 
szánt vasúti beruházásokra abban a reményben, 
hogy meg lehet állítani a vasút fokozatos térvesz
tését és a közutakról vissza lehet csábítani az uta
sokat és a teherforgalmat. Ennek elősegítésére és 
a versenyhátrányok megszüntetése érdekében az 
1957-ben elfogadott törvény-módosítások eltöröl
ték a vasút szállítási kötelezettségét és az állami ár- 
szabályozást is.

Kiemelt figyelmet szenteltek a diesel vonatok al
kalmazhatóságának vizsgálatára. Az addigra ösz- 
szegyűlt hazai és külföldi tapasztalatok alapján 
joggal feltételezték, hogy a gőznél hatékonyabb 
meghajtás képes gazdaságossá tenni a mellékvo
nalak üzemeltetését. A végső állásfoglalás kiala
kítása évekbe telt, de ezt követően a British Rail 
gyorsított ütemben megkezdte a gőzmozdonyok 
lecserélését, igencsak megterhelve ezzel a rend
szert. A döntés ugyanis sok, szinte újonnan vásá
rolt gőzmozdony leselejtezését jelentette, a hazai 
gyártású diesel-mozdonyok pedig még kiforratla
nok, megbízhatatlanok voltak. Az erőltetett ütem 
miatt nem jutott elég idő az új mozdonyok teszte
lésére, így már induláskor mintegy 25 típusú die- 
sel-mozdonyt rendeltek. Közülük több száz nem 
bizonyult kellően tartósnak. A tömeges megren
delések alkatrész-ellátása is akadozott és gyakorta 
hiányzott azok szükséges összehangoltsága. De 
hasonló eredményekhez vezettek az erőltetett vil
lamosítási elképzelések is.

Végül a modernizációs program nagy reményeket 
fűzött kb. 30 kiemelt teherpályaudvar átépítésé-

ls Egészen addig, amíg a hatvanas évek végén az állam át nem vállalta ezt a kötelezettséget.
14 Az ún. “Branchline Committee”, avagy a „Mellékvonal Bizottság”
15 Az ún. Transport Users Consultative Committee-k”, avagy a „Közlekedők Egyeztető Bizottságai”. Ezeket már az államosításakor létrehozták, azt a 

szerepet szánva nekik, hogy összegyűjtsék és továbbítsák a lakosság véleményét a központi döntéshozó szervek irányába.
16 Akkori áron 1.2 milliárd fontot, ami mai áron kb. 22 milliárd font
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hez és bővítéséhez. Az elképzelés szerint a kisebb 
teherpályaudvarok megszüntetésével a teherfor
galom a modem nagy pályaudvarokra koncent
rálható, ami felgyorsítja a vasúti teherszállítást, és 
ismét versenyképessé teszi a közúti konkurensével 
szemben. Az elképzelések azonban távol álltak 
a realitásoktól. Már maga a beruházási döntés is 
későn született, amikor már sok árucikk végleg 
elpártolt a vasúttól. A teherpályaudvarok felújí
tása is jelentős késedelmet szenvedett, továbbá a 
folyamatosan javuló közúti teherszállítás megállít
hatatlanul szívta el a forgalmat a vasúttól. így for
dulhatott elő, hogy az egyik, 1962-ben felújított 
pályaudvar induláskor még 1 200 vagont kezelt 
naponta, ám 6 évvel később forgalom hiányában 
be kellett zárni. Eközben -  a nagyobb teherfor
galom reményében -  a British Rail 300 000 db 
új, modem fékrendszerrel ellátott tehervagonra 
adott megrendelést. Ám időközben ezekről is ki
derült, hogy fölöslegesek lennének, így beszerzé
süket felfüggesztették.

Az 50-es évek végére a modernizációs program 
nyilvánvaló kudarcot vallott. A vasútnak nem sike
rült megállítani sem az utas, sem a teherforgalom 
hanyatíását. 1960-ban a brit családok 90%-ban 
már volt személygépkocsi és a maradék is szinte 
kivétel nélkül gépkocsira gyűjtött. A vasút egy 
letűnt kor maradványának tűnt. Gyorsan terebé
lyesedett az autópálya hálózat és egyre bővült a 
közúti hálózat is. Ezeket a strukturális trendeket 
a modernizációs program nem ismerte fel, vagy 
visszafordíthatónak vélte és nagy összegeket pa
zarolt el a vasút „általános” színvonalának emelé
sére. Tette ezt a helyett, hogy az erőforrásokat a 
hosszútávon fenntartható területekre és a vállalat 
irányítási-működési rendjének megújítására hasz
nálta volna fel.

A modernizációs programnak volt azonban né
mi kedvező hatása is. Az 50-es évek végére, rövid 
időre megállt a British Rail pénzügyi helyzetének 
romlása, sőt, némi javulás volt tapasztalható17. 
Rövidesen azonban újfent beindult a lefelé tartó 
spirál. Mindebből adódott a következtetés: ha a 
beruházások sem képesek már megállítani a vasút 
hanyadását, akkor csak az önfenntartó méretűre 
történő zsugorítás lehetősége marad.

A BEECHING-KORSZAK

1962-ben a vasút egyre növekvő veszteségei köze
pette dr. R. Beeching került a British Rail élére. A

kormány elképzeléseinek megfelelően friss szem
léletű, kívülálló technokrataként kapta feladatául 
a vasút rendbetételét és a jövendő piaci követel
ményekhez történő igazítását. Az átalakítást meg
könnyítendő, a kormány elengedte a vasút addig 
felgyülemlett adósságát. 1963-ban elkészült az át
alakítás koncepcióját tartalmazó jelentés, amely 
térképekkel illusztrálva vázolta a British Rail meg
újulásához elengedheteden lépéseket, célul tűzve 
ki, hogy a British Rail veszteségei 1970-re minimá
lisra csökkenjenek. [5]

A jelentés készítésekor nyilvánvalóvá vált, hogy 
hiányoznak a szakmailag megalapozott stratégiai 
döntésekhez szükséges kellő mélységű informá
ciók. Ennek alapvető oka a vasutak egész létezé
se alatt fennálló monopolhelyzetében volt kere
sendő. A vasutak soha nem kényszerültek olyan 
mélységű könyvelési és pénzügyi kontroling rend
szerek működtetésére, mint a sokkal intenzívebb 
versenyfeltételek közt tevékenykedő egyéb ipar
ágak. Az összeolvadások ezen csak tovább rontot
tak. így a vasút könyvelése és statisztikái csak nagy, 
aggregált mutatókat voltak képesek produkálni, 
de alig voltak alkalmasak pl. egy adott vonal gaz
daságosságának valósághű ábrázolására. Sejthető 
volt, hogy a vasút egyes részeinek eltérő a gazda
ságossága, de nem lehetett adatokkal bizonyítani, 
hogy melyik szegmens esik a gazdaságtalan kate
góriába.

A hiányosságokat ellensúlyozandó, a Beeching- 
jelentés készítői egy alkalommal egyhetes, rend
kívül részletes forgalom-számlálást tartottak a 
hálózat egészét tekintve. Egyidejűleg részletes 
becsléseket készítettek az üzemelés költségeinek 
különböző fajtáira, valamint a bevételek alakulá
sára. Az így készült statisztikák és becslések váltak 
a jelentés egyik gyenge pontjává. Ugyanis ajelen- 
tés alapján született döntéseket vitatok rendszere
sen érveltek azzal, hogy a forgalmi statisztikák és 
a költség-bevéfelbecslések csak nagy átlagokként 
igazak, de nem alkalmazhatók adott konkrét hely
zetekre. Tipikus példa volt egy-egy tengerparti 
nyaralóhely állomásának gazdaságossága, ahol 
csak nyáron volt elegendő forgalom, amikor még 
kevésnek is bizonyult a kapacitás. Az állomásokon 
eladott jegyek utáni bevétel viszont túl alacsony 
volt, mert az odalátogatók többsége már eleve 
retúrjeggyel érkezett. Ugyanilyen problémát je 
lentett az átszálló forgalom kezelése is. Az abból 
eredő bevételt legalább két vonal között kellett 
valahogy elosztani, ami ismét megbízhatadanná

i7 Ez részben az olaj-termékekre a suezi válság miatt bevezetett korlátozásoknak is volt köszönhető.
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tette a vonalak bevételi számait. Azt is csak becsül
ni lehetett, hogy az egyik vonal bezárása hogyan 
hatna a másik vonal bevételeire.

A hiányosságuk ellenére a kapott számok alátá
masztották a közismert tényt miszerint: a British 
Rail hálózatának jelentős része nem gazdaságos. 
A hálózat egyharmadán az összes utas-kilométer 
és áru tonna-kilométernek csupán 1%-a generá
lódott A hálózat felén pedig ugyanezek a számok 4 
és 5%-ot tettek ki. Hasonló eloszlásokat mutattak az 
árbevételi statisztikák is: az állomások 67%-án szedték 
be az utas-bevétel 6%-át (41 %-án a bevétel 1%-át), 
miközben az áruforgalmi bevétel 3%-át szedték be 
az állomások 58 %-án. így értelemszerűen a hálózat 
kevésbé használt része óriási veszteséget produkált, 
amit a nyereséges részből kellett kereszt-fmanszíroz- 
ni. A jelentéshez mellékletként csatolt térképek jól 
szemléltetik a forgalom és az árbevétel koncentráló
dását a nagyvárosokba -  elsősorban Londonba -  és 
környékükre.

A felmérés részeként a forgalmat több vetület szerint 
szegmentálták: egyrészt elkülönítve az utas és áruszál
lítást Továbbá ezen belül megkülönböztetve az utas- 
forgalom jellegét, valamint az áru fajtáját18. Mindezt 
azért tették, hogy elkülönítsék a hosszú távon fenn
tartásra érdemes forgalmi szegmenseket A csopor
tosítások eredményeképpen megállapították, hogy a 
vasút versenyképessége a következő szegmensekben 
biztosított
- nagy mennyiségű szén és ömlesztett árú szállítása
- 9 nagyváros elővárosi utasforgalma
- nagyvárosok közti távolsági utasforgalom
- csomagok és vegyes árú szállítása a nagyvárosok kö
zött, feltéve, ha sikerül a forgalmat koncentrálni az 
erre kifejlesztett gyors vonatokra.

Az Egyesült Államok példájával ellentétben a jelentés 
úgy ítéli meg, hogy Nagy-Britannia földrajzi adottsá
gai és a lakosság eloszlása nem olyanok, hogy a re
pülőgép teljesen kiszorítsa a vasutat a távolsági utas
szállításból. Továbbá a városok szerkezete sem olyan, 
hogy a személygépkocsi ki tudná szorítani a vasutat az 
elővárosi közlekedésből.

A nagyvárosok elővárosi hálózata alapvetően stabil 
helyzetűnek mutatkozott, bár üzemeltetése - London 
kivételével - mindenütt veszteséges volt Beechingék 
úgy vélték, hogy a veszteségesség alapvetően az elővá
rosi forgalom rendkívüli napközbeni ingadozásából 
adódott A reggeli és a munkaidő utáni csúcsok le
fedése túl nagy eszközállományt igényelt, amely a nap

2. ábra: A forgalom eloszlása a teljes hálózaton 
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további részében kihasználatlanul állt A probléma 
azonban kezelhetőnek tűnt némi célzott áremeléssel. 
Továbbá úgy gondolták, hogy az adott városoknak 
maguknak kell eldönteniük, hogy mely közlekedési 
eszközök mellett teszik le voksukat azaz készek-e be
pótolni az elővárosi vasutak veszteségeit, vagy hagyják 
őket megszűnni, vállalva a megnövekvő közúti forga
lom okozta költségeket
A nagyvárosok közti távolsági utasforgalom szintén 
stabil helyzetűnek tűnt Ezeken a vonatokon az utasok 
jelentős része üzletember volt, akiknek igényeihez jól 
igazodtak a városközpontokban lévő pályaudvarok és 
a gyors vonatok. Az ilyen utasforgalom stabil bevételt 
jelentett a vasútnak, ráadásul a vonalak a számottevő 
teherforgalom miatt amúgy is magas kihasználtsággal 
működtek, ígyjelentős nyereséget is produkáltak.

Fordított volt a helyzet a kisebb városokat és települé
seket összekötő mellékvonalakon. Itt már csak a lakos
ság száma és eloszlása miatt is kisebb volt a forgalom. 
A teherforgalom is alacsony volt, így a mellékvonalak 
fenntartási költségeit összességében kevés vonatnak 
kellett volna fedeznie. Ráadásul a személyvonatoknak 
szükségszerűen sok állomáson meg kellett állniuk, 
hogy összeszedjék a kevésszámú utast A sok megállás 
tovább növelte a vonatok üzemelési költségeit, lassab
ban is haladtak, vagyis kevésbé voltak versenyképesek 
a gépkocsival szemben. Ily módon a mellékvonalak 
szinte kivétel nélkül veszteségesek voltak. Némileg 
kedvezőbb volt a kép, ha a mellékvonalakon diesel 
motorkocsik vagy sínbuszok üzemeltek, azonban Be-

"  Ezeken kívül még sok más módon is szegmentálták a forgalmat
19 London, Glasgow, Edinburgh, Newcastle, Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham és Caidiff
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echingék számításai szerint még diesel motorkocsik
kal is legalább heti 10 000 utasnak kellett egy vonalon 
utaznia ahhoz, hogy a vonal pénzügyileg önfenntartó 
legyen. Ezzel szemben autóbusszal már heti 2 000 
utastól önfenntartóvá vált ugyanaz a vonal.

A szén és ömlesztett áru szállításában a vasút egyértel
műen versenyképesnek mutatkozott, főleg nagyobb 
távolságokon. Problémát jelentett ugyanakkor, hogy 
az ügyfelek gyakorta megspórolták a tározó depókat, 
és helyettük a vasúti vagonokat használták az áru tá
rolására. Emiatt a vasút nagy mennyiségű gördülő 
állományt volt kénytelen működtetni alacsony kihasz
náltsággal, mivel a vagonok a hasznos élettartamuk 
jelentős részét iparvágányokon állva töltötték. A je 
lentés készítői megállapodást javasoltak a legnagyobb 
felhasználókkal speciális depók építéséről, amelyek 
számottevően csökkenthetik a szükséges gördülő ál
lományt, felgyorsítva a vagonok forgási sebességét 
Ebben a forgalmi szegmensben a szén szállítása ki
emeltjelentőséggel bírt; 1961-ben ez képezte a vasút 
teljes bevételének 23%-át. A jelentés készítői to
vábbra is fontos szerepet szántak a szénszállítás
nak, azonban nem számoltak azzal, hogy a szenet 
felváltó új energiahordozók térhódítása miatt az 
ország széntermelése az 50-es évek végi időleges 
tetőzés után folyamatos csökkenésbe váltott és a 
század végére nagyjából ‘/10-ére zsugorodott. Rá
adásul a megmaradó modernebb erőműveket is a 
kitermelő helyek mellé telepítették, tovább csök
kentve a szén szállítása iránti keresletet.

A csomagok és vegyes áru szállítása ellentmon
dásos képet mutatott. Nyereségesek csak azok a 
járatok voltak, amelyek két iparvágány között egy 
teljes szerelvénynyi árut szállítottak nagyobb távol
ságon. Ha az árut, vagy a csomagokat valahol a két 
végpont között át kellett rakodni, vagy ha a meny- 
nyiség túl kevés volt, esedeg a szállítási távolság 
túl rövid, akkor a vasút már nem tudott versenybe 
szállni a közúti fuvarozással. Ebből kiindulva Bee- 
chingék azt javasolták, hogy a vasút működtessen 
menetrendszerű csomag és áruszállító konténer
vonatokat a nagyvárosok között. A csomagokat és 
vegyes árut teherautók gyűjtsék össze, rakodják át 
a pályaudvarokon konténerekbe, majd a nagyvá
rosokba érve osszák szét a címzetteknek így ötvöz
ve a közúti és a vasúti teherszállítás előnyeit.

A felmérések tehát jelezték a vasút nyereséges, 
avagy veszteséges szegmenseit, kimutatták továb
bá a hosszú távon létjogosultsággal bíró részeket,

amelyek esedeg bár nem termelnek nyereséget, 
de a többi közlekedési ággal szemben életképesek 
maradhattak. Ezek után logikusan következett a 
jövőben szükségtelen vasúti szegmensek kijelölése, 
ami mellékvonalak, állomások, járatok és az esz
köz-állomány felszámolását, a munkaerő leépítését, 
ugyanakkor a megtartandó részeknél pedig beruhá
zásokat és átszervezéseket jelentett. A teljesség igé
nye nélkül az alábbi főbb iránymutatások születtek:
- teljesen felszámolandó kb. 9 300 km vonal, az ak

kor hálózat kb. 28%-a.20
-végleg bezárandó kb. 2 400 állomás, az összmeny- 

nyiség kb. 53%-a.
- a vagonok számát 3 éven belül 41 %-kal csökkentik
- az alkalmazotti létszámot legalább 9%-kal csökken

tik a bezárások és az átszervezések ütemében21
-pontosan nem meghatározott összeget, de nagy
jából 250 millió fontot, az éves árbevétel mintegy 
45%-át a teherszállítás előirányzott átszervezésére 
fordítják

- folytatják a gőzmozdonyok kivonását a forgalom
ból és a hálózat villamosítását

- leépítik a kisebb települések között közlekedő vo
natokat

- ésszerűsítik, és szelektíven fejlesztik a nagyvárosok 
közti (inter-city) utasszállítást

- időszakonként alkalmazott magasabb árakkal csil
lapítják a szezonális csúcsok utasforgalmát, az így 
felszabaduló kapacitásokat, főleg utaskocsikat, fel
számolják

-a  busztársaságokkal és helyi önkormányzatokkal 
karöltve bevezetik a díjszabások és menetrendek 
egyeztetését az elővárosi közlekedés ágai között

- átszervezik a postai szállításokat
- racionalizálják a szénszállításokat, fejlesztik az 

ehhez szükséges infrastruktúrát, első sorban a tá
roló és rakodóhelyeket

- ésszerűsítik a vegyes teherszállítást, ami a vesz
teséges tevékenységek felszámolását és a pers
pektivikus szegmensek fejlesztését jelentette. E 
folyamatot elősegítik a teherszállításban a piaci 
árképzés általánossá tételével is

- fejlesztik az iparvágányról iparvágányra történő 
teherszállítást

- mintegy 100 gyűjtő-pályaudvarra koncentrálják a 
vegyes áru és a csomagok szállítását

- ésszerűsítik a vasút saját közúti gépjármű parkját
- csökkentik az adminisztrációt, racionalizálják az 

irányítási folyamatokat

A jelentés hangsúlyozza, hogy a vasút feladatait az 
ország közlekedési rendszerében az általa leghaté

Nem ide számítva azokat a vonalakat, ahol csak az utasforgalom szűnik meg
1948 és 1962 között már jelentős mértékben, 26,9%-kal csökkent az alkalmazotti létszám 648 74Qtó1 474 538-ra, így ezen a területen relatíve ki
sebb volt a leépítések lehetséges mértéke.
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konyabban ellátandó szegmensekben kell megha
tározni. A teherszállításban egyértelműen a piaci 
kereslet-kínálatot tartotta vezérfonalnak. Az utas
szállításban, bár nem teljes körűen, már egyéb tár
sadalmi szempontokat is figyelembe vettek. Külön 
felmérés készült például arra, hogy a buszjáratok 
hálózata képes-e kiváltani a felszámolandó mellék
vonalak utasszállító kapacitását Bizonyos mérték
ben figyelembe vették a bezárásokból a lakosságra 
háruló terheket, azonban nem készültek teljes kö
rű társadalmi-gazdasági hatástanulmányok, és Bee- 
chingék nem tekintették feladatuknak a közlekedé
si ágak közti teljes szintű optimalizálást sem.

Ajelentés közzétételét korlátozott mértékű társa
dalmi vita követte. Ajelentés helyzetértékelése, ja 
vaslatai kellően megalapozottnak tűntek, így nem 
alakult ki különösebb vita. Szinte senki nem von
ta kétségbe, hogy a hálózat akkori mérete nem 
fenntartható. A széles közvélemény a bezárásokat 
és leépítéseket a motorizáción nyugvó, modern 
közlekedési hálózat kiépítésével együtt járó elke
rülhetetlen rossznak tekintette.

A jelentés megállapításai alapján hozott rendel
kezések hatására felgyorsult a mellékvonalak és 
az állomások bezárása és a vasúthálózat raciona
lizálása. Ennek ellenére az 1964-ben megalakult

munkáspárti kormány közlekedési minisztere rö
videsen menesztette Beechinget a British Rail élé
ről elsősorban a fő vonalak duplikációinak meg
szüntetése melletti hajthatatlan kiállása miatt, 
amellyel a kormány már nem értett egyet. A vas
utak racionalizálásának folyamata azonban nem 
állt le: 1962-1973 között a hálózat hossza 28 000 
km-ről 18 000 km-re, majd a 90-es évek közepére 
újabb 1 500 km-rel csökkent.

A racionalizálások ellenére mégsem sikerült a vasút
nak elérnie a pénzügyi nullszaldót Már a Beeching 
jelentés sem tartotta reálisnak a nullszaldó elérését, 
és a pénzügyi eredmények sem igen javultak a va
lóságban. Az átszervezések és a mellékvonalak be
zárása nem hozott és nem is hozhatott számottevő 
pénzügyi javulást. Egy részről ugyanis olyan infra
struktúrát számoltak fel, amelyre már amúgy is ke
veset költöttek, így a költség megtakarítás sem volt 
számottevő. A másik oldalon pedig a vasút szolgálta
tásait nem tudták annyival javítani, hogy megállítsák 
és visszafordítsák a piaci részesedés zsugorodását, 
így a 60-as évek végén az állam ismét jelentős, kb. 
150 millió fontos követelést volt kénytelen leírni a 
vasút adósságából. A 80-as évek elejére pedig a vasút 
pénzügyi mutatói ismét romlani kezdtek.

1982-ben egy újabb tanulmány látott napvilágot 
a Közlekedési Minisz
térium megbízásából. 
Ezúttal egy bizonyos 
Sir Dávid Serpell vezet
te csoport próbálta azt 
felmérni, hogy milyen 
lépésekkel lehetne a 
vasút romló pénzügyi 
helyzetét stabilizálni. A 
sok költségcsökkentő 
és bevételnövelő ajánlás 
mellett a szerzők -  az ak
koriban úttörőnek szá
mító számítógépes mód
szerekkel -  modellezték 
a British Rail várható 
pénzügyi eredményeit 
6 különböző méretű 
hálózatot feltételezve. 
A szcenáriók közül csak 
a legkisebb, az „A” op
ciónak nevezett, 2 600 
km-es hálózattal számo
ló mutatott nyereséget

3. ábra: Első sor balról jobbra: a brit vasúti hálózat hossza és a brit autó
pálya hálózat hossza.
Második sor balról jobbra: a brit köztit hálózat hossza és a közúti gépjár
művek száma Nagy-Britanniában. Mind a négy grafikon azonos időskálán 
lett ábrázolva.

A  brit vasúti hálózat hossza A  brit autópálya hálózat hossza
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A brit közút hálózat hossza Közúti gépjárművek száma Nagy-Britannléban

22 Ekkor a British Rail éves árbevételének már 4 0 4 5 %-a állami támogatásokból származott
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és olyan helyzetet, amelyben a vasút semmilyen 
külső pénzügyi támogatásra nem szorul. Ezzel a 
szcenárióval a szerzők azt akarták demonstrálni, 
hogy az állam pénzügyi támogatása nélkül a vasút 
gyakorlatilag alig volna már életképes.22

fölösleges támasztani, mert ezek a vasút megszű
néséhez vezetnének. Eközben, a vasúthálózat zsu
gorodásával párhuzamosan, egyre nyilvánvalóbbá 
váltak a folyamat árnyoldalai: az autópályák és a 
közutak építése nem tudott lépést tartani a gép
kocsik számának növekedésével. A közutak egyre 
zsúfoltabbá váltak, a dugók kezdtek állandósulni, 
növekedett a balesetben meghaltak, megsérültek 
száma is23, és egyre többet kellett a közúti forga
lom irányítására is költeni. Egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy a közúti teherfuvarozás aránytalanul na
gyobb kárt okoz a közúti infrastruktúrában, mint 
amilyen mértékben annak költségeit viseli.

ERTEKELES

A jelentésben javasoltakat végül sem a kormány
zat, sem a British Rail nem követte. Nyilvánvalóvá 
vált azonban, hogy a vasúttal szemben a verseny- 
szférához hasonló gazdaságossági feltételeket

Nem egyértelmű annak megítélése, hogy a mel
lékvonalak bezárása valójában milyen hatással 
volt a British Railre, miután hiányzik a bezárások 
nélküli helyzetet tükrözni képes minta. Egyes vé
lemények szerint a bezárások elkerülhetedenek 
voltak, nélkülük a vasút még rosszabb helyzetbe 
sodródott volna. Mások a bezárások stratégiailag 
elhibázott voltát hangsúlyozzák, amely visszafor- 
díthatadanul lerombolta a mai kor környezettu
datos követelményeinek nagyszerűen megfelelni 
képes hálózatot.

Korai még pálcát törni egyik vagy másik vélemény 
felett. A folyamat mindazonáltal számos tanulság
gal szolgál, amelyeket az alábbiakban próbáltam 
összegezni:

1. táblázat: A vasúti és a közúti hálózat földrajzi sűrűsége néhány európai országban, valamint Japánban
és az USA-ban.

1
hálózat 2005-ben (km /1000 km2) |

vasút közút
Nagy-Britannla 69 1687
Észak-írország 21 1794
Egyesült Királyság 66 1693

Csehország 121 1620
Belgium 116 4991
Luxemburg 106 2010
Németország 96 1798*
Magyarország 85 2037
Svájc 82 1726
Szlovákia 74 896
Ausztria 68 1596
Hollandia 68 3234
Lengyelország 62 1191*
Dánia 61 1676

hálózat 2005-ben (km /1000 km2)
vasút közút

Szlovénia 60 1896
Olaszország 55 1045*
Franciaország 54 1748
Japán 53 3156
Lettország 35 1081
Portugália 31 858
Spanyolország 29 678*
Írország 27 1373
Litvánia 27 1219
Svédország 24 945
USA 22 687
Észtország 21 1261
Görögország 20 890
Finnország 17 230*
Norvégia 13 287*

*1995-ös adat

A statisztikák szerint 1 milliárd utaskilométerre vetítve 1997-2006 között az Egyesült Királyságban átlagosan 308 utas halt meg, vagy szenvedett 
súlyos sérüléseket közúti balesetben személygépkocsival, további 177 utas busszal, további 92 utas teherautóval, további 5 053 utas motorbiciklivel. 
Ugyanezek a számok a vasút esetében 14,3 főt mutattak, a légi közlekedésben pedig 0,03 fő t

4. ábra: Bal: A Beeching jelentés készítésekor üze
melő vasúti hálózat.
Jobb: A Serpell jelentésben szereplő 2 600 kni-es 
szcenárió térképe.
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1) A közlekedési ágak jelentős mértékben képe

sek helyettesíteni egymást. Ezért téves minden 
olyan nézet, vélemény és megoldás, amely elha
nyagolja az ágazatok egymásra gyakorolt hatá
sát. Az angol példán igyekeztem megvilágítani, 
hogyan szorította ki a vasút a belvízi csatorná
kat a fuvarozási piacról, majd ugyanez a folya
mat hogyan isméüődött meg a közúti fuvarozás 
és a vasút között ez utóbbi rovására. Hasonló 
folyamatok fedezhetők fel a repülőgép és az 
óceánjáró utasszállító hajók, avagy a francia 
belföldi légi közlekedés és a TGV gyorsvonatok 
történetében is.

2) A hosszú élettartamú, drága infrastruktúrával 
működő iparágak esetében csakis hosszú távú 
előrejelzések és jövőbeni trendek alapján cél
szerű döntéseket hozni. A Beeching-jelentés 
e tekintetben meglehetősen rövidlátónak bi
zonyult, mivel alapvetően egy pillanatnyi álla
potból vonta le következtetéseit, alig törődve 
a hosszú távú trendekkel. E hiányosságot leg
inkább a szén szerepével kapcsolatos várakozá
saik példázzák.

3) Minden technológiának megvan a saját életcik
lusa, azon belül felívelő, érett és hanyatló szaka
sza. Az adott technológia a felívelő szakaszban 
előnyt képes felmutatni az alternatív technoló
giákkal szemben, ezért gazdasági értelemben 
teret nyer24. A hanyadó szakaszban e folyamat 
megfordul. A brit vasút felívelő szakasza az el
ső világháború és az 1930-as évek közti idősza
kig tartott, majd hanyaüás következett. A már 
beindult hanyadás alapvetően elkerülheteden, 
így a kérdés inkább az: meddig tart a hanyadás 
és az adott technológiának mely területe marad 
meg?25 Ezt ismerte fel a Beechingjelentés, ami
kor arra törekedett, hogy meghatározza a vasút 
hosszú távon versenyképes piaci szegmenseit. 
Nem ismerték azonban fel, hogy az elkerülhe
teden hanyadást csak fájdalmasabbá teszik az al
kalmazkodást csak nehezítő rugalmadan struk
túrák. Emiatt a reformlépéseik fölülről diktált 
intézkedések maradtak, miközben nem orvosol
ták a British Rail egyik legnagyobb gyengeségét, 
az alkalmazkodóképesség hiányát.

4) Az egyes közlekedési ágazatok eltérő költség- 
struktúrával rendelkeznek. Költségszintjeik 
összehasonlításának csak akkor van értelme, 
ha az ágazatok összes költségét (elkönyvelt és 
externálist egyaránt) figyelembe vesszük. Bee- 
chingék hibáztak, amikor a vasút költségeinél 
figyelembe vették az infrastruktúra költségeit,

a közúti forgalom esetében viszont ezt elmu
lasztották. A valósághoz azonban hozzátarto
zik, hogy sok költségelemet akkoriban még 
nem volt gyakorlat számszerűsíteni. Például, 
nem vették figyelembe a balesetekből, a kör
nyezet szennyezésből, az időveszteségekből 
eredő költségeiket, stb.

5) A hálózatos iparágak jellemzője, hogy a forga
lom egyenedenül oszlik el a hálózaton. A há
lózat egyes részei erősen terheltek, mások vi
szonylag kihasználadanok. Értelemszerűen ez 
utóbbiak kevésbé gazdaságosak, mint az előb
biek. Erre alapozva a Beechingjelentés bírálói 
rámutatnak arra, hogy kizárólag gazdaságos- 
sági szempontból, a brit közúthálózat jelentős 
része ugyanolyan gazdaságtalan, mint a vasút
hálózat. Ráadásul a gazdaságtalan részek mind
két hálózat esetében a gyér lakosságú régiókba 
esnek. Ezért helyesebb lett volna úgy vizsgálni 
a mellékvonalak kérdését, hogy a két hálózat 
(közút és vasút) milyen egyvelegét lett volna a 
legolcsóbb működtetni az adott területen?

6) A British Rail hivatkozott példája jó l mutatja, 
hogy részletes költség és bevétel adatok nélkül 
nem lehet megalapozott döntést hozni arról, 
hogy a hálózat mely részeit éri meg üzemel
tetni és melyeket nem. A szélsőségesen nagy 
forgalmú és a szélsőségesen kis forgalmú ré
szekről még viszonylag egyszerű döntést hoz
ni. A két szélsőség közé esőkről azonban csak 
bizonytalan véleményt lehet alkotni megfelelő 
adatok hiányában. Ráadásul mindez időben is 
változik. Egy adott pillanatban gazdaságos vo
nal a jövőben veszteségessé válhat és fordítva.

7) A Beeching-jelentéssel szembeni egyik ellenve
tés szerint nem vizsgálták, hogy alternatív tech
nológiával és szervezéssel esetleg fenntartható 
maradt volna-e a mellékvonalak egy része. Leg
többször a keskeny nyomtávú vasutat emlegetik 
ilyen alternatív megoldásként, továbbá a jelző- 
rendszer és az állomások egyszerűsítését. A fel
vetés helytállóságát azonban nehéz megítélni, 
elsősorban azért, mert nem álltak rendelkezésre 
pontos költség és bevétel adatok. Mindenesetre 
utólag jó  néhány bezárt vonalat újra megnyitot
tak. Nem egy esetben azonban többszöri próbál
kozás ellenére sem sikerült az újranyitás, mivel a 
vonal sehogy sem lett volna gazdaságos.

8) A tapasztalatok azt mutatták, hogy ahol a vas
út megszűnt, ott sok utas végleg autóra váltott, 
így a busztársaságok nem a teljes korábbi vasúti 
forgalmat örökölték.

24 Általában a felívelő szakasz közelgő végét szokta jelezni, ha az iparág vállalatai közt számottevő koncentráció indul meg. Ezért én személy szerint 
kíváncsian figyelem, hogy mi lesz a vége az európai légi közlekedés piacán a napjainkban végbemenő felvásárlási hullámnak? Külön érdekes kér
dés, hogy milyen tér marad a koncentrációból egyelőre kimaradó Malévnak?

25 A már említett óceánjáró utasszállító hajókat szinte teljesen kiszorította a repülőgép. Egy kivétel maradt: a turisztikai célú tengeri körutazások
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Wirkung für British Rail ausgelöst hat, weil ein 
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abgerissen.

2009. szeptember

http://www.nol.hu/ar-
http://www.reformszo-
http://index.hu/velemeny/ol-
http://www
http://www.berr.gov.uk/fi-
http://www.railwa-
http://www.dft.gov.uk/pgr/statis-
http://www.dft.gov
http://www.canalmu-
http://nol.hu/archi-
http://index.hu/vele-
http://index.hu/velemeny/ol-
http://index.hu/
http://index.hu/velemeny/eheti/mavmntmd/
http://www.worldbank.org/html/fpd/transport/rail/rdb.htm


Tehergépkocsi személygépkocsi 
ütközesek rekonstrukcioja kísérleti 
eredmények felhasználásával
A 21. században a társadalmi, gazdasági élet közlekedés nélkül elképzelhe
tetlen. Ezen belül figyelemre méltó, hogy Európában az áruk átlagosan 
70-80%-át közúton, tehergépjárművekkel továbbítják és a prognózisok 
szerint 2010-ig a közúti áruszállítás volumene a 2000-es szint közel 50%- 
ával nő. Ennek ellenére a tehergépkocsik biztonságának területe még a 
szakemberek között is meglehetősen szűk költ foglalkoztat Az ügy fon
tosságára, súlyára tekintettel ezt az tényt nem szabad tudomásul venni, ha
nem a szakmának -  a közvélemény széleskörű tájékoztatása m ellett-erre 
a mainál lényegesen több energiát kell fordítani. A cikk szerzője mun
kásságával, a Közlekedéstudományi Szemle pedig az ilyen tárgyú anyagok 
közlésével a fennálló kedvezőtlen helyzeten szándékozik változtatni.

Dr.-lng. Kőfalvi Gyula
E-mail: ibbkofal@t-online.hu

A tehergépkocsik nagyobb geometriai méretűk és 
tömegűk - ún. forma és tömeg agresszivitásuk követ
keztében nagyfokú veszélyeztetettséget jelentenek a 
többi közlekedési partner számára. Ennek ellenére 
Európában a haszongépjármű balesetek részesedé
se az összes személyi sérüléses balesetekben mintegy 
10-15%-ra tehető csupán.

Az egyértelműen megállapítható, hogy a haszongép
jármű balesetek részesedése alatta marad a futástelje
sítményben elfoglalt helyzetükhöz («25%) viszonyítva. 
Ez a relatíve alacsony részesedési arány azonban több
nyire nagyon súlyos baleseteket rejt magában.

A tanulmányban áttekintjük a tehergépkocsik pasz- 
szív biztonságára vonatkozó nemzetközi előírásokat 
ütközési kísérletek eredményei alapján és megfo
galmazzuk az ilyen jellegű közlekedési balesetek re
konstrukciójának meghatározó perem feltételeit.

1. BEVEZETÉS

Az 1. ábra tényadatai és a prognózisok a következő 
évtizedre is a GDP növekedésénél nagyobb ütemű

szállított árumennyiségeket ígérnek. (Teljesen 
nyilvánvalóan a gazdasági válság negatív hatásai
nak ciklikus hatásai ezen folyamatot némiképpen 
módosítják.) E kihívásnak kell megfelelnie a köz
úti áruszállításnak.

A biztonság fokozása érdekében a bevezetett in
tézkedések országonként gyakran hektikusan kö
vetik az éppen aktuális problémák jelentkezését.

A megnövekedett szállítási feladatok az utakon na
gyobb forgalomsűrűséget, az 5,9-7,4 kW/t nagyságú 
teljesítménydotáció nagyobb átlagos haladási sebessé
geket és 3844 tonna össz gördülőtömegeket eredmé-

1. ábra: A különböző áruszállítási módok részesedé
si trendje 2010-ig (Forrás: VOLVO 2000)
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nyernek. Az utóbbi időben mind gyakrabban kerülnek 
előtérbe a tengerentúlon (USA, Kanada, Ausztrália), 
illetve néhány skandináv országban és Hollandiában
- bizonyos relációkban - közlekedő többtagú un. road- 
train járműegyüttesek 25,25 m hosszúság, mmax=601

Ezen utóbbi un. EuroCombi néven futó projekt 
műszaki és pozitív gazdaságossági megvalósítható
ságáról tudósítottak a 2008-as IAA-án. (Internatio
nal Automobil Ausstellung, Hannover)

A 2-3. ábrákban bemutatott haszongépjárművek 
„aktív”, részvételével történt tömeges autópálya 
balesetek bizonyítják ezen tanulmányban tárgyalt 
kérdéskörök fontosságát is.
Ezeket, a személygépkocsikkal történt balesetek
hez viszonyítva sokkal kisebb gyakoriságú bal
eseteket a média egész Európában túlnagyítva, 
tényleges részesedésüket meghaladó módon 
interpretálja, jelentősen befolyásolva ezzel a 
közvéleményt. Ezért könnyen kialakul a haszon- 
gépjármű-közlekedés elleni negatív társadalmi vé
lemény.

2. A GÉPJÁRMÜVEK BIZTONSÁGA

A gépjárművek biztonságát alapvetően két nagy 
területre, nevezetesen az aktív és a passzív bizton
ság szerinti felosztás szerint lehet csoportosítani.

Az aktív biztonság mindazon intézkedéseket foglalja 
magába, amelyekkel a balesetek megelőzhetőek, a 
passzív biztonság pedig a baleset megtörténte utáni 
káros következményeket hivatott mérsékelni.

Az aktív és a passzív biztonságra történő felosztást azon
ban gyakorlatilag már a múlt definíciójának lehet te
kinteni. Az utóbbi időben inkább előbbi kettő terüle
tet összefoglalva integrált biztonságnak nevezik.

A modem gépkocsivezetői asszisztens rendszerek 
alkalmazása esetében az aktív biztonsági intézke
dések is csökkenthetik a balesetek súlyosságát, hi
szen például a fékasszisztens berendezés révén az 
időben korábban kialakuló hatásos fékhatás kö
vetkeztében - amennyiben mégis bekövetkezik a 
baleset - kisebb lesz az ütközési sebesség nagysága, 
ezért az utasok sérülési rizikója is.

Az integrált biztonság az un. Haddon-mátrix (5. 
ábra) (feltalálójáról Dr. William Haddonról el
nevezve) lényegében egy teljes körű biztonsági 
leírást jelent.

Az embei-jármű-környezet elemei a baleset előt
ti (pre), közbeni (crash) és utáni (post) állapotok
ban folyamatosan befolyásolják és alakítják a bal
eseti körülményeket és azok követelményeit. Az 
átí'ogó balesetkutatás lényegében már évtizedek 
óta ezen elv alapján működik.

4. ábra: A halálos tehergépkocsi és autóbusz bal
esetek fajlagos aránya 100 lakosra viszonyítva 
(Forrás: EUROSTAT 2007)________________________

Figure 2: The fatality rales in accidents involving HGVs and Buses or Coaches, 2005'

• Data from 2004 Source: CARE Database / EC
** Data from 2003 Date of query November 2007

•”  Data from 2002 Source of population data EUROSTAT
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3. ábra: Halálos kimenetelű ráfutásos haszongép
jármű baleset hollandiai autópályán |2J
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5. ábra: Haddon-málrix

Pre Crash Crash Post Crash

Ember n _ ,
___ i s_____

Jármű

Környezet
Z J i_____

A haszongépjármű balesetek rekonstrukciója és 
elemzése gyakori részét képezi a baleseti szakér
tők munkájának, azonban speciális jellegük kö
vetkeztében eltérő balesetrekonstrukciós módsze
reket igényelnek.

A meghatározó különbségek a szokványos sze
mélygépkocsi-kétkerekű, járművek-gyalogos bal
esetek elemzéséhez viszonyítva a következőek. 
-jelentősen eltérő tömegviszonyok (mKgk=700- 

1800 kgh, mtgk=7,5-44 t) (un. tömegagresszivitás,
- geometriai agresszivitás (6. ábra)
-jelentősen eltérő szerkezeti merevségek 
-jelentős nagyságú abroncserők az ütközés ideje

alatt
- tömegspecifikus EES értékek (EES-Energy Equ- 

vivalent Speed a balesetrekonstrukció során a 
gépkocsik deformációs energia felvételére je l
lemző sebesség dimenziójú mérőszám)

3. KOMPATIBILITÁS

Kompatibilitás alatt a különböző baleseti partne
rek egymáshoz való viszonya, megfelelősége ér

tendő. A 6. ábra méretarányos rajzaiban jó l érzé
kelhető, hogy az ütköző baleseti partnereknél a 
deformációs energia felvételére konstrukciósán 
kialakított tartományok eltérő magassági zónák
ban helyezkednek el.

A tehergépkocsik átíagos mellső lökhárítójának és 
a személygépkocsik un. orrmagasságának össze
hasonlításából (90-es évek áüag értékei) kitűnik, 
hogy az ún. 50%-os magasság érték személygép
kocsinál 625 mm, tehergépkocsinál 750 mm.

Előbbi értelmében sürgető követelmény volt a 
tehergépkocsi aláfutásgátíó magassági méreté
nek csökkentése.

A belső és külső kompatibilitás összetevőit a 7. 
ábra blokkdiagramján szemléltetjük.
A külső kompatibilitás a deformációs erők és de
formáció nagyságok összehangolásával biztosítja 
az ütközésben résztvevők között a kedvezően el
osztott deformációs energia felvételét.

A belső kompatibilitás az utastér kedvező lassulás
értékeivel az esetleges felütközési helyek és védel
mi berendezések alkalmazásával éri el ajárművek- 
ben utazók számára a magasabb szintű biztonsági 
szintet.

A járműkonstrukció kialakításával (építési mód, 
járműtömegek, anyagszerkezetek, passzív védelmi 
berendezések) lehet elérni a különböző baleseti 
partnerek magasabb szintű kompatibilitását.
Az ütközési irányokra vonatkozó mértékadó bal
eseti kutatások szerint a tehergépkocsi balesetek 
meghatározó ütközési irányai a front és a hátsó 
részükre esik. (35% ill. 40%) veszélyességük miatt

6. ábra: A tehergépkocsik geometriai agresszivitása
7. ábra: A belső és külső kompatibilitás összetevői
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8. ábra: A tehergépkocsi balesetek ütközési irányai
nak részesedése

9. ábra: A front aláfutásgátló előírás 2006/40/EC

1
11 1

nem elhanyagolható még különösen az aláfutás 
súlyossága miatt az oldalirányú ütközések negatív 
hatása sem.

Előbbieket már korán felismerve nemzetközi 
és nemzeti előírásokban (UN ECE, EWG, ADR, 
FMVSS stb.) szabályozták a tehergépkocsik első
oldalsó és hátsó aláfutás gádóinak kialakítását, szi
lárdsági követelményeit.

4. A MELLSŐ ALÁFUTÁS PROBLEMATIKÁJA

Lényegében már 1993 februárja óta létezik az 
ECE R-93 számú előírása, amely a tehergépjármű 
mellső aláfutásgátlóra vonatkozó követelménye
ket rögzíti a 3,5 tonna feletti haszongépjárművek
re vonatkozóan. A teljeskörű nemzetközi ratifiká
lásra még nem került sor, ennek ellenére a nagy 
tehergépkocsi gyártók , mint kiegészítő felszere
lést kínálják programjukban.

Az aláfutásgátló üres járműre vonatkozó talajszínt 
feletti minimális magasságát 400 mm-ben korlá
tozták.

Az egyes szerkezeti pontjaira konkrét vizsgálati 
erők vonatkoznak. (P,, Ps=80 kN, ill. 50%-a meg
engedett össztömegnek, P2=160 kN ill. 100%-a 
megengedett össztömegnek)

Az EU VCCOMPAT (Vehicle Crash Compatibility) el
nevezésű kutatási programja, amely 2006 végén zárult 
le széleskörűen foglalkozott a személygépkocsi-teher
gépkocsi balesetek kompatibilitási problémáival, amely 
során kiteijedt ütközési kísérleteket is végeztek.

A következőkben ebből is bemutatunk néhány, a 
baleset rekonstruktőrök számára felhasználható 
kísérleti-mérési eredményt.

A 72-75%-os átfedésű, 64-75 km/h személygépko
csi sebességű (a tgk. álló helyzetű), frontális ütkö
zési kísérletekben az ütközőjárművek Citroen C2, 
Opel Astra személygépkocsik és Volvo FH12 vala
mint Scania R 124 típusú tehergépkocsik voltak.

A járművek ütközéskori magassági helyzetei és az 
ütközés utáni jármű állapotok a lO.ábrán vizsgál
hatóak.

A közel azonos magasságú deformációs zónák, a 
programozott kinetikus energia felvétel jó l érzé
kelhető a maradandó deformációkból.

A VOLVO véges elem számításokkal optimalizált, 
energia felvevő un. FUP (Front Underrun Protec- 
tion) mellső aláfutásgátló ütközés közben.

A gyár standard ütközési tesztjének adatai a mell
ső aláfutásgátló ellenőrzésére:
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V . =32,5 km/h 
V ¡=32,5 km/h 
Átfedés: 50%

A VCCOMPAT ütközési kísérleteiből levonható
megállapítások:
- A személygépkocsikban a biomechanikai határ

értékeket a dummyk nem érik el
- a tehergépkocsi az ütközés után kormányozható 

és fékezhető maradt
- a személygépkocsi légzsákok aktivizálódtak
- a személygépkocsi deformációs zónája aktivizá

lódott és a túlélési tér biztosított maradt

5. IBB-HUNGARY TEHERGÉPKOCSI-
SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÉSI KÍSÉRLETEK:

5.1. KAMAZ NYERGES VONTATÓ - VW GOLF I

Ütközési sebesség:
Kamaz* 45,6 km/h 

Okm/h

Nyerges vontató gyártmány: KAMAZ
Típus: 5410
Tömeg: 6890 kg
Személygépkocsi típus: VW Golf I
Tömeg: 850 kg

Az ütközési fázis un. felfutási szakaszában a sze
mélygépkocsi ütközés oldali kerekei felemelked
nek a talajról, a talajon a másik oldali kerekek 
hagynak súrlódó nyomokat.
A személygépkocsi és a tehergépkocsi az ütközés 
után nem vált szét, hanem a személygépkocsit ol
dalra elfordítva a véghelyzetükig összeakadva ma
radtak.

14. ábra: Az ütközési helyzet

12. ábra: A Volvo FUP kialakítása és működése
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16. ábra: A VW Golf személygépkocsi 
maradandó deformációi

A személygépkocsi baloldali oldal részén mérhe
tő max. deformáció nagysága 0,45 m volt.

5.2. KÍSÉRLET:

MÁN 19.321 nyerges vontató ütközése álló Volvo 
480 személygépkocsinak
m M AN= 6 4 3 0  k g  

m V olvo= 1 0 0 0  k g

Fotocellás sebességmérés: vo= ll,25  m/s ~ 40,5 
km/h

Az ütközés után a járművek szétváltak, a személy- 
gépkocsi z-tengelye körül negatív irányban elfor
dulva került véghelyzetébe.

A személygépkocsi kifutási folyamata során csak a 
kerékabroncsok és a talaj közötti súrlódási munka 
hatására lassult.

A nyerges vontató az ütközési sík után a hajtóke
réktől kialakuló blokkoló féknyomon (bal=6,2 m, 
jobb=8,3 m) lassulva érte el véghelyzetét.

A személygépkocsi jobboldali részén a relatíve 
merev A-oszlop tartományában deformálódott. A 
tehergépkocsi mellső lökhárító lenyomata egyér-
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19. ábra: A személygépkocsi maradandó 
deformáció tartománya

20. ábra: A tehergépkocsi mellső részének 
kismértékű deformációi (s=5-5,5 cm )

telműen azonosítható. A jobboldali első kerékfel
függesztés kitörött.

EES =5,5 km/h 
EESsgk=30-32 km/h
(Energy Equvivalent Speed a deformációs ener
gia felvétellel arányos sebesség dimenziójú mérő
szám)
C =4763 kN/m 
Cngk=956 kN/m

5.3. KÍSÉRLET:

MÁN 19.321 tehergépkocsi ütközése álló Fiat 
Unó személygépkocsinak
Ütközési sebesség (Fotocella: v=13,7 m/s ~ 49,3 
km/h
m M An= 6 4 2 0  k g

mFu,=800 kg
S.Kk=°,07 m

V ° ’44m
EES,Bk=5,6 km/h 
EES =41,2 km/h

21. ábra: A fémes bemaródások helye az aszfalton

22. ábra: Az ütközés számítás eredményei

Impulzus v issza GJ
Ü tk.-i sebesség km /h 

Irányszög fok

Uszási szög (ok

Perd.-i seb. fo k /s

Perd.-i szög fok

MAN 19.321 í-Volvo 480

40.02^
0.9k

0.9H

0.03 —
n -91.3 n
M car

-0.0 r r
o e j
i r t 0 —

in r
0.0 -91.3

EES-bevitel km /h 0.00 ■ f 0.00

Ütközési erőkar m 2.78 — 1.00 r—
i r a

Erőkar irány fok 6.5 F—
— -41.2 r »

n
Deformáció m 0.055 r ~

r ~ 0.270 i n
o

Rugómerevség kN /m 4763
d

956 ÎÜÊ
T -89.6 Jk. ; 

▼ 1 X 10.137 g Y 4 426
3

S 0.179
d

j dvBn' _ 8.4 3 k 0.20 d
EES-számított 
Seb.-változás 
Ind. perd.-i seb. 
Közepes lassulás 
Ü tk.-i idő 0.076

km /h
km /h
fo k /s
m /s.

s

5.48
5.10
-5.9

18.7
GEV

30.99
33.21
234.9
121.8

1.05

Kifutási sebesség km /h 35.00 A J 33.20 A j

Irányszög fok K É S
« T i l a * *

■ ia d r f l—
Perd.-i seb. fo k /s ■ B n 190t ^

Számított szerkezeti merevség:
C=2967 kN/m 
c=436 kN/m

5.4. KÍSÉRLET:

MÁN 19.321 tehergépkocsi / Fiat Unó személy- 
gépkocsi 50% offset frontális ütközés

V. .=45,0 km/h
utizk

V. =0,0 km/h
uszgk 7
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A tehergépkocsi-személygépkocsi frontális ütkö
zési kísérletek (n=10, IbB-Hungary Budapest) so
rán az anyag, üveg és talajon található fémes be- 
maródás tartományaira -  az ütközési síktól mérve
-  a következő értékek adódtak:
Első anyagmaradvány 5,0-6,0 m
Utolsó anyagmaradvány 17,0-18,5 m
Első üvegmaradvány 3,0-4,5 m
Utolsó üvegmaradvány 15,4-16,0 m
Fémes bemaródás kezdete 3,5A ,5 m
Fémes bemaródás vége 6,5-7,0 m
Lényeges kiemelni, hogy a személygépkocsi fém 
részeitől származó, az úttest felületébe markáns 
karcolásokat hagyó nyomokat a járművek ütközé
si síkja után min. 3,5 m távolságban lehetett rögzí
teni. A balesetek helyszíni szemléje során -  ameny- 
nyiben nem a gépjármű szakértő végzi a nyomok 
rögzítését -  ajánlatos előbbi felismerések alapján 
végezni az úttesten található karcolási nyomokat 
és ezek alapján átgondolni az ütközési hely nyo
mok alapján végzett behatárolását.

6. HÁTSÓ RÁFUTÁSOS BALESETEK

A személygépkocsik un. ráfutásos balesetei so
rán a nagy relatív sebesség következtében a sze

mélygépkocsi mintegy „aláfut“ a tehergépjármű 
alvázkeretének. A személygépkocsi deformációs 
zónájaként a viszonylag kisebb energia felvevő 
képességű A-oszlopok és a tetőszerkezet szerepel. 
Ennek következtében nagymérvű személygépko
csi deformációk keletkeznek és a vezetőfülkében 
a túlélési tér nem biztosítható.

A hátsó aláfutásgádóra meglehetősen részletes 
leírást tartalmaz az ENSZ EGB 58. sz. előírása. 
Meghatározza az aláfutásgádó talaj szintje feletti 
magasságát, az alvázhoz történő rögzítését, ill. a 
szilárdsági követelményeket. A szabvány a terhe- 
leden járműre 550 mm talajszín feletti magassá
got ír elő. A maximális vizsgálati erők, kisebbek, 
mint az első aláfutás gádó esetében (P] 25 kN, 
P2=100kN ,P3=25 kN).

Ennek ellenére a gyakorlatban - főképpen az 
ilyen balesetek szakértői vizsgálatai hívják fel erre 
a figyelmet - meglehetősen széles a hátsó aláfu
tásgádó kínálat. A már régóta forgalomban lévő 
haszongépjárműveknél, különösen a pótkocsikon 
inkább csak optikai hatást nyújtanak.
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28. ábra: Ütközési szöghelyzet

Több tanulmány is bebizonyította, hogy ezek az 
előírt erők túl kicsik, és a talajtól való magasság túl 
nagy. (VCCOMPAT)

Különösen jellemző ez a megállapítás a félpótko
csik esetében, ahol a ráfütott személygépkocsi szá
mára kedvezőtlenebbek a geometriai viszonyok:
- nagy hátsó túlnyúlás, egészen 2,5 m-ig,
-a  felépítmény talajtól való magassága 1,1-tői 1,2 

m, amely magasság éppen az átlagos személygép
kocsi utasainak fejmagasságában helyezkedik el. 
Ezen okok miatt a személygépkocsi majdnem 
akadálytalanul a haszongépjármű hátsó tenge
lyéig előrecsúszhat. A hatás az esetek többségé
ben végzetes a személygépkocsikban utazók szá
mára.

- extrém és kedveződen ütközési körülmények.
- Teljesen egyértelmű, hogy a hátsó aláfutásgádó 

deformációja esetében - amely az esetek többsé
gében meg is történik - a személygépjárművet a 
félpótkocsi hátsó tengelye illetve a deformálódó 
személygépkocsi felépítmény lassítja le.

Jelenleg még vita tárgyát képezi a talajtól való 
magasság lecsökkentése 400 mm-re a terhelt jár
mű esetében, és az érvényben lévő vizsgálati erők 
megduplázása.

A VCCOMPAT kutatás javaslatai;
- max. talajszint feletti magasság = 450 mm
- min -  350 mm
- terepen járó tgk-nál = 200 mm
- min. szerkezeti merevség 200 kN/m
(400 mm max. deformációnál)

7. AZ OLDAL-ALÁFUTÁSGÁTLÓ:
7. 1 OLDALIRÁNYÚ ÜTKÖZÉSI KÍSÉRLETEK 
Azt lehet mondani, hogy az oldalsó aláfutásgát- 

lók - az érvényes rendelet szerinti szilárdsági kö
vetelményekkel - lényegében csak az un. védtelen 
közlekedési partnerek (gyalogos-kerékpáros) ese
tében akadályozzák meg a tehergépkocsi felépít
mény alá csúszást. Motorkerékpár ütközéseknél 
ezt döntően nem tudja a védőberendezés bizto
sítani.

A következő táblázatban összefoglalva mutatjuk 
be a tehergépkocsik különböző szerkezeti részei
nek ádagos szerkezeti merevségi értékeit:
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33. ábra: A személygépkocsin mért ütközési erő alaku
lása hátsó, kísérleti ráfutás során. (Vü = 48,0 km/h)

31. ábra: A hagyományos hátsó aláfutásgátló szigni-J 
fikáns negatív eredménnyel

32. ábra: A hátsó aláfutásgátló szilárdsági követel
ményei [10]

34. ábra: Az ECE R 73. előírás az oldal alá/ 
futásgátlók geometriai méreteire

P1 max. P2m ax. P3m ax.P2m ax. P1 r
25 kN 100 kN 25 kN 100 kN 25

j an i
P1 max. g
25 kN £

700 -1000 mm 300 mm

8. OSSZEFOGLALAS:

A tehergépkocsi ütközéses balesetek során - a teher
gépkocsikra vonatkozóan - első lépésben a pontos 
geometriai méretek illetve az ütközési zónában talál
ható deformációs energiát felvevő szerkezeti elemek 
meghatározását kell elvégezni. Az utóbbi tíz évben 
a nagy haszongépjármű gyártók a már ismertetett 
EC előírás hatására a korábbi kivitelekhez képest na
gyobb energia felvételű front aláfutásgádókat készí
tenek. Ezek bizonyos határok között hatásosan meg 
tudják akadályozni a személygépkocsi tehergépko
csi front része alá történő beékelődését.

A bemutatott ütközési kísérletekből is kitűnt, 
hogy a mai tehergépkocsik meghatározó ütközési 
irányaiban lévő passzív biztonsági elemekre nem
zetközi és nemzed előírások vonatkoznak, ezért 
első megközelítésben a minősítés műszaki köve
telményei és a mért adatok jelentik a balesetre- 
konstruktőr számára a kiindulási paramétereket.

A tehergépkocsi különböző részeire vonatkozóan 
a személygépkocsikhoz képest jelentősen na
gyobb szerkezeti merevségi tényezőket kell figye-

35. ábra: Személygépkocsi oldalirányú ütközése te 
hergépkocsira [14]

lembe venni (az alváz síkjában 4000 kN/m feletti 
értékeket).
Az ütközés alatti talaj-abroncs között keletkező 
erőhatások figyelembe vétele nélkül akár 6-10%- 
os pontadanság is létrejöhet az ütközési sebesség 
meghatározásakor. [4]

Lényeges figyelembe veendő szempont még a te- 
hergépkocsi-személygépkocsi frontális ütközések 
során a személygépkocsitól származó úttesten ta
lálható fémes karcolási nyomok pozíciói. A vizs
gált esetekben a konkrét ütközési sík után mini
mum 3,5 m távolságban alakultak ki az az első 
karcolási nyomok. [8]

A tehergépkocsi EES értékeinek behatárolása 
során különös óvatossággal kell eljárni, hiszen a 
relatíve kismértékű deformáció következtében a
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36. ábra: Tehergépkocsi szerkezeti merevségek [13]

• Tehergépkocsi lökhárító síkja alatti része:
8 0 0 -  1000 kN/m

• Lökhárító 3000 -  4000 kN/m

• Alváz 4000 kN/m felett

• Ezek az értékek többszörösei egy
személygépkocsinál figyelembe vehető 
értékeknél____________________________

kinetikai energia deformációs energiaként való 
felvétele is alacsony szintű.
Fontos szempont még a rendelkezésre álló ütkö
zési kísérletek és a valós jármű tömeg különbsé
geinek figyelembe vétele.

Reconstruction of truck 
and car collisions by us
ing experimental results

In the 21st century life is unimaginable without the 
transport of passengers and goods. Nonetheless, 
even among the experts, very few are engaged in the 
subject of truck safety.. However, if we take into con
sideration the fact that on the average 70 to 80 per
cent of the goods are transported by trucks on public 
roads in Europe and an increase of 50 percent of the 
volume of public road transport is forecast by 2010 
compared to the volume of the transport in the year 
2000, this should necessarily change.

Trucks, because of their size and volume, their so- 
called form and volume agressivity -  present more 
hazard to the other participants in the traffic. For 
all that, the proportion of truck accidents in all the 
accidents resulting in casualties comes only to 10 to 
15 percent

It can be expressly stated that compared to the pro
portion of how many kilometers they run the pro
portion of truck accidents is lower, it comes to about 
25 percent. Nonetheless, the accidents behind this 
relatively low ratio are mostly very serious.

In the study, based on the results of international col
lision tests we review the international regulations 
concerning the passive safety of tracks and we for
mulate the border conditions for the reconstruction 
of such traffic accidents.
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Rekonstruktion von Unfäl
len zwischen LKW-s und 

PKW-s mit Berücksichtigung 
von Versuchsresultaten

In 21 .Jahrhundert ist das Leben ohne Personen- und 
Warentransport unvorstellbar. Das Gebiet der Sicher
heit der LKW-s beschäftigt jedoch nur ein enger Kreis 
sogar unter den Fachleuten. Wenn man aber berück
sichtigt, dass bis 2010 in Europa ca. 70$0% der Waren 
auf Strassen mit LKW-s transportiert weiden und laut 
den Prognosen der Volumen des Warentransports 
auf Strassen um fast 50% des Wertes vom 2000wächst, 
müsste sich diese Situation zwangsmäßig ändern.

Die LKW-« verkörpern wegen ihrer größeren geome
trischen Abmessungen und Masse -  sog. Form- und 
Massenagresshität - eine große Gefahrenquelle für die 
anderen Verkehrspartner. Trotzdem beträgt der An
teil von LKW Unfällen nur etwa 10-15% aller Unfälle 
mit Personenverletzung.

Es ist also eindeutig festzustellen, dass der Anteil der 
Nutzfahrzeug-Unfälle unter dem Anteil dieser Fahr
zeugkategorie in gesamter Laufleistung bleibt (25%). 
In diesem relativen niedrigen Anteil sind aber meist 
sehr schwere Unfälle inbegriffen.

In der Studie werden die internationalen Vorschrift 
ten der passiven Sicherheit der LKW« erläutert, und 
auf Grund Crashtestresultaten die maßgebenden 
Randbedingungen der Rekonstruktion derartigen 
Verkehrsunfällen zusammengestellt

www.kte.mtesz.hu

http://www.iru.org
http://www.unece.org/trans/main/wp29/
http://www.unece
http://www.kte.mtesz.hu


Támogatóink

AKA
ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT.

Bárczy Kft.

EUROUT ___ E/Vm  Kábel k f t -------
TÁVKÖZLÉSI ANYAGOK ES KASELEK FORGALMAZÓJA

KISALFÖLD VOLÁN
m m  Közlekedési Zártkörűen Működő 
( / /  Részvénytársaság

Közlekedésfejlesztés Kft.

&
MÁV Debreceni Járműjavító Kft. MÁV Dunántúli Kft.

M Á V  VAGON K ft

(IMII 10= *Mor9a"
M€LY«>ÍTŐ IflBOfl KFT.

Carbon
(MVIUON Of M06GAN CROCISLE

rMMÜr/ * r r .

Transinvest
Budapest

V O L Á N B U S Z

'DKV4
I Acélszerkezeti Kft zánkönkn Müködó Részvenytarsaság

D K V  Debreceni Közlekedési

"Forg-Tech" Kft.

h í d é p í t ő

MAGYAR
ASZFALT

'SSÍÍ
M V J

'u lt* ™ /  SPECIALTERV
a ílt liiH iS .---- ÉPÍTŐMÉRNÖKI KFT.

Unitranscoop Fuvarozó és 
Szolgáltató Kft.

Æ

FOMTERV

HungaroContro l

Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

M Á V

M A V G E P

VBÍÁN

) I ó T K A É Í ----- '
ÉPÍTŐIPARI f  KFT.

Vértes 5 , /Z  Volán Zrt.

ZALA VOLÁN


